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et Prys-vooritel in dit Deel overwoogen luid : „ zyn
,, er voldoende bewyzen voor de Onftoflykheid der
„ Menschlyke Ziele 2 Zo ja, wat kan men er uit afleiden,
„ ten opzigte van derzelver duuring , gewaarwording en
„ werking, na den dood des lighaams, in haaren afgezon„ derden Staat?" Van de Verhandelingen, ter beantwoordinge dezer Wage ingeleverd , heeft men een viertal door
den druk gemeen gemaekt ; welker Opfellers zich bevlytigd
hebben, otn dit, in meer dan een opzicht, duister onderwerp , naer hun vermogen , to ontwikkelen. 't Is , nit
hoofde deter duisterheid, niet vreemd, dat de Schryvers
der Verhandelingen, die alleszins toonen dat ze geen flaeffche navolgers van aengenomen denkbeelden zyn, maer vrymoedig op zichzelven durven denken, als de enige weg out
tot de waerheid , of ten minfen tot cen voor bun hoogen
trap van waerfchynlykheid to komen , zich daerover niet
eenitemmig verklaren .
De Schryver der eerfte Verhandelinge, aen wien de Gouden Eerprys is toegekend, Ontvauwt aenvanglyk, met ene
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naeuwkeurige onderfcheiding , de gevoelens derzulken did
de floflykheid der Ziele beweien, mitsgaders van de zoda
nigeti , die bet zelfflandig beftaen der Ziele ontkennen .
Tegen de denkbeelden van de ene en andere foort voert hy,
op cen naeuwkeurig geregelden redeneertrant s zyne bevy.
zen voor dat beflaen en de onfloflpkheid der Ziele aen ; trachteude to doen zien, dat'er, zullen wy iets buiten ons gewaer worden, behalven onze uiterlyke zinnen, in ons moet
zyn een gewaerwordend Wezen van alle floffe geheel onderfcheiden : als mede dat de Ziel niet befchouwd kan worden
als ene Kracht of I igenfchap der floffe : welke bewyzen by
voorts verdeedigt tegen de bedenking, ontleend uit de gelykfooitige verfclrynzelen in 't Lichaem, en 't geen men de
Ziel noemt . Hieruit leid onze Schryver af, dat de Ziel,
(hangende deszelfs daedlyke onflervelykbeid of van Gods
wil, waervan de overweging tot het tegenwoordige ondertverp niet behoorr,) natuurlyk aen gene ontbinding van
deelen , en even zo min aen ene vernietiging onderhevig
kan zyn ; als zynde het eerfle onbeflaenbaer met de ona
flofiykheid, en bet laetfle geen uitwerkzel van bet floflyke,
of der natuure . De (looping des lichaems kan des den ondergang der ziele niet veroorzaken, en ze moet natuurlyk,
na den dood des lichaems, in een afgezonderden flaet over .
blyven . Op dit beweerde gaet by verder na, hoe ver men
2.ich al of net een gegrond denkbeeld kan vormen , van
derzclver gewaerwording en werking : waeromtrent by enige
Natuurkundige overwegingen to berde brengt. Dan 't blykt
dat dezelven ons , 't zy men de Ziel als bekleed of ontkleed befchouwe , buiten bet bezef van de niogelykheid
van gcwaerwording en werking , niet meer dan gisfingen
nen de hand geven . Laetstlyk hecht by hieraen nog enige
Zedekundige bedenkingen, die, onder verfchillende befpie+
gelende leidingen , ons verflerken in de verwachting van
ecn toekomenden flaet, waervan ons alleen de Openbaring
volkomen zekerheid kan geven .
Wat bet hoofdonderwerp der Wage , de Onfloflykheid
der Ziele, betreft, deze flaet by den Schryver der tweede
Verhandelinge insgelyks vast ; doch by vind de gewoone
hewyzen voor dezelve niet voldoende ; en na de ontwikkeling hiervan ontvouwt by den redeneertrant van den
Beer Mazes Mendelcz. deswegens ; welken by, met beantwoording der voornaemfle tegenbedenkingen, als voldoende
pout aen to dringen . Hierop beweert hy, dat de Ziel, als
Qnlloflyk zynde , niet outbonden kan worden, en dus na
den
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fin dood des lichaems in wezen zal blyven . 't Is waer
Gods Almagt zou dezelve kunnen verntetigen ; dan het
loopt ; gelyk by vervolgens doet zien , tegen alle waerfchynhykheid aen, dat dit iminermeer Gods oogdmerk zoude
zyn ; des het denkbeeld van de onfteriykheid der Ziele
.daer nit ten volle aenneemlyk zy. Zy blyft des beftaen,
en heeft ene beftendige duuring, in een afgezonderden flaet
van 't hchaem ; dan wat heett men nu wan derzeiver gewaerwurding en werking, in then toeftand, uit hoofde van
de erkentenis der beftaenlykheid der on(toflyke Ziele to denken . Onze Autheur vermeet zich niet daerover op ene beflislende wyze to fpreken ; maer by tracht to toonen, dat
'er min of meer waerfchynlyke reden zyn, am deswegens
de volgende denkbeelden to vortnen ..
De Ziel heeft als
dan gene uitwendige gewaerwording , en oefent dens Oak
gene daer utt voortvloeiende werkzaemhede>! ; .als waer toe
zy het lichaem noodig heeft ; maer de inwendige gewaerwording en werking der Ziele , als haer wezenlyk eigen,
blyft (land houden . Zy kan zich des het voorle&n herintteren, al het daertoe betrekkelyke nadenketi y en met die
kundigheden werkzaem zyn ; dat, in 't voorttitzkht op haer
toekomend lot, tot haer geluk (if ongeluk moet dtenen ; --- .Voor deze denkbeelden pleit, zynes agtens, one hooggaende
*aerfehynlykheid i maer zo men verder v47aegt, wagers cten
bmgang dezer Zielen met andere wezens , en tlerzelver
kettnts van gebeurtenisfen buiten haer 9 a19 me-do wegens derzelver verblyfplaets ; dan fehteten 'er alleenlyk gisflngen
bver, die ons leiden am to vermoeden, dat deze Zieleri gene
gemeenfchap hebben met iets dat batten haer is, en dat ze
niet bepaeld gezegd kunnen Woeden zich in dit of dat verblyf
to zullen bevinden. Met ene hoogere mate van waerfchyn .
lykheid kan men ten laetfte, nog beweren S dat doze Zielea
weder met haer Lichaeni ztillen #eretiigd Zvorden ; hoewel
de wyze dezer vereniginge niet to verklaren, en naeuwlyks
to gislen zy.
Tot dins verre behahdelt zyn Ed . dit onderwtrp als Wysgeer, eu eindelyk verledigt by zich am bet
ter nedergeftelde, als Christen, by 't licht der Openbaringe
over to zien ; on by die gelegenheid to toonen, dat zyn denktrant wet wederfproken , maer in 't wezenlyke van ter zyde
onderfleund word , door d'e leerwyze der Openbaringe,
die ors, nopens de wedervereniging van Ziel en Lichaem,
volkomen verzekert .
Een gansch anderen wen, dan beiden deze Schryvers heWandeld hebben, Dan de Opfleiler der d rde Verhandelinge
in
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in . Het komt hem voor, dat de •diepzin .nige overnatuuYlyke befpiegelingen , wegens dit onderwerp , het iluk eer
verduisterd dan opgehelderd bebben, ; en by agt, dat bet
bellisfen van dit verfchil veeleer behoort aen de gemene
ondervinding ; 't welk hem doet befuiten , om laugs den
eenvoudigen weg van wysgerige nafpeuring voort to gaen.
bngevolge hiervan ftelt by zich voor, een opmexkzaem onderzoek van zyn beftaen en zyne ^werkingen, waer voor
ieder Mensch vatbaer, en waorover by een bevoegd Regter
is , indien by maer zorgvuldig op zichzelven begeert to
letten : welk onderzQek kortlyk hierop uitkomt . - Geen
atgetr,kken redenering, maer innerlyke bewustheid en urterlyke gewaerwording, doen onzen Schryver bezeffen , dat
by en-een liehaem en ene ziel heeft, welken zo onderfcheiden werkzaemhaden uitoefenen, dat ze hem tot her floflyke
van hex evfte en bet onfiotlyke van de leetfle doen befluiten . Dit trader opgehelderd, geflaefd, en zyne denkwyze
door de beantwoording der voornaemfte tegenbedenkingen,
verilerkt hebbende, toont by wyders dat het gevoelen van
de oniloflykheid der Ziele ten nauwfle verknocht is, met
dat van derzelver patuuriyke onmogelykheid van ontbi%ding ; des ze to bet houwen zy, als natuurlyk onfleiflyk ;
kunnende, uit hoofde van het onontbindlyke, niet van haer
beflaen-beroc&1 worden, of dezelfde,Magt, die haer voortbragt e meest haer vernietigeo, 't welk axle waerfchynlykheid teen zich heeft. Men kan dus,, geJyk. d e Authea*
vervQ , pit de onfloflykheid der Ziele, gegrond tot ham
natuu ke duuring befluiten, en 'er door Dpgeleid v4orden
tot hare beflemming voor de eeuwigheid , tot . een toekornendeg let van Belooning en &traf, wanneer zy weder met
een Liclaom verenigd zal worden . Ook geven deze kundighed:. genoegzame aenleidin , om to beweren, dat de
Ziel, in lien afgezonderden Met, beflendig hare gewaerwording z~l hebbeil, ep ene verflandlyke werkzaemheid znl
oefenen ; doch buiten slit algemene verleent .ous de onflofr
lykheid der ziele-, voor 't overige, geen vokjoenden grond,
om dael omtrent lets vast to flellen ; als gaende dit buiten
de patenn der Menschlyke kennisneminge, ljlnnen welken de
Autheur zich moet hpuden .
De tot dus ver befehouwde Verhandeliagen komen,
fchoon ze in de nkanier van bewyzen , en zontmige ber
fpiegelingen,verfchillen, echter daerin overeen, dat men de
Ziel voor onftoflyk to houden hebbe ; maer by dezen komt
a= laetfle nog ene Verhandeling , welker Autheur dit gevoe-
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voelen gansch niet aenneemlyk voorkomt . Zyns oordeels
is nit der Men£ehen gefteldheid en werkzaemheden duidelyk op to maken , dat alles zich zeer wel laet verkiaren
zonder zyne toevlucht to nemen , tot een onftoflyk begin .
zel, waeraen vele verfchynzelen zelfs niet beantwoorden,
des de vooronderftelling hiervan geen behoorlyken grond
hebbe . Dit aenvanglyk voorgedragen hebbende, tracht by
verder to doen zien, dat de ftelhng, die ons den mensch
voordraegt , als beftaende uit twee deelen , een ftoflyk
lichaena en ene onftoflyke ziel , ten naeuwfte aen elkanderen verbonden, zo vele onverklaerbare duisterheden bevat .
ten, dat het ons eer belemmere dan dienst doe ; mitsgaders
dat de bewyzen voor de onftoflykheid dezer ziele verre van
beflisfend zyn ; en dat het denkbeeld, van den mensch als
den enkel geheel to befchouwen, aen mindere awarigheden
onderhevig zynde, tevens ongelyk beter aen de Ondervindinge beantwoord .
Uit hoofde van dit beweerde heeft
de Opiteller dezer Verhandelinge niets to doen met het-gedeelte der Vrage , dat tot den afgezonderden ftaet der
Ziele na den dood des Lichaems behoort, dewyl dit denkbeeld langs then weg vanzelve vervalt. Eehter vind by
bet niet geraden , dit onderwerp geheel onaengeroerd to
laten . Op de vraeg , wat 'er dan van den mensch na 't
fterven overblyft, moet by antwoorden, ik weet het niet ;
dan deze onkunde baert hem geen ongerustheid, dewyl de
Openbaring hem verzekert dat 'er een leven na dit leven
is ; welke verzekering hem de Openbaring alleen kan geven ; des dezelve ten hog (ten to waerderen zy . Hy vind
wyders het geen de vooritanders van de onftoflykheid der
ziele aenvoeren , wegens de aenhoudende werkzaemheid
dezer ziele, na den dood des lchaems geenszins voldoende. En eindelyk waegt by , met betrekking tot de Op
ftanding , ten aenzien der eigen bewustheid of Ikheid van,
den opgewel ten mensch, ene gisfing, van een overblyvend
gedeelte, dat zich by de algemene ontbinding des lichaems
met gene andere ftofdeelen vermengt, en ten laetften dage
weder met zulke deelen vereenigd word , dat het gefchikt
zy , om menschlyke werkzaemheden to hervatten . Zulks
komt hem aenneemlyker voor dan bet gewoone denkbeeld ;
doch by ziet het niet hooger aen dan als ene gisfing , en
berust voorts volkomen in de welverzekerde Euangelieleer
van een leven na dit leven.
Men vind dus in dit viertal Verhandelingen ene aenmerkelyke verfcheidenheid van denkwyze over dit onderwere,
A ;
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tverp , dat van verfchillende zyden , en telkens met eeax
wclwikkend Qordeel , op zodanig ene wyze bebandeld
word, dat bet den onderzoeklieveuden Lezer, zo by lust
hebbe om dit fluk onpartydig to overwegen, uitlokke, om
alles bedaerdlyk na to gaen , en to beproeven wat by voor
boogst waerlehynlyk to houden hebbe . --- Vind by zich,
na dit onderzoek, min zeker, din ny voorheen wel waende
to zyn ; h~ gedenke altoos, dat de onftoflykheid der Ziele
geen Leerl}uk der Openbaringe zy ; en dat deze ons onwraekbaer verzekert van de Opftanding der Dooden , ea
een Leven na dit Leven ; is welk laetite wy ongelyk meer
belang hebben dan in 't eeifte .-De Ziel zy dan ftoflyk
of onftoflyk , lawn Bovennatuurkundigen bier over twisten ; een geloovit; Christen vind zyn vasten troost, in da
gegronde overtuiging, dat God magtig en genegen is, om
helm onftrailyk to ftellen voor zyiie heerlykheid in vreugde,
door zyne genacte in Jezus Christus . Hy di;, ons rpept is .
getrouw, by zal bet ook doer.
Gefclaied- en Oudheidkundige Verhandt iing over den ocr
fprong, benaamingen , ylechtigheden , enz . der Zon- en Feest.
dagen , in verfcheiden Christen - Kerken gekruiklyk , door
c. PH . sAnDER , Leeraar der LutherJclze Gemeente to
Groningen ; honorair lbiedelid van 'i Genootfchap to Helm -,
ftad, enz. Tweede Deel . Ve Groningen by L. Huyfingh
1790. Behalven hit 14orwerk en Register, 200 bla4x . in
gr . Qctavo .

et geen wy, nopens bet bedoelde van den EerivaerdenE
Sander, in 't opftellen van dit WVevkje, en bet nuttige
leerzame gebrnik , dat men 'er van maken kan , by de
2fgifte van bet eertle Deel gezegd hebbeu (*) , llaet ook
volkomen op dit tweede Deel , als waerin by zyne toen
aengevaugen nafpeuringen, op de eigenfte wyze vervolgt
gn voltrekt. ----•- in 't eertle Deel , naemlyk , bragt by,
na ene voorafgaende algemene befchouwing , zyn onderzoek , volgens de inrichting van bet Kerklyk Yaer , beginnende met den zogenoemdert Advent, tot op bet invallende Paefche : dit doet hem nu , met bet vieren van 't
Faeschfeest aenvangende, voortgaen met zyne verklaring
van 't Been den Keikdienst, op de overage ?.ondagen, mits-

11-1

sa(~) Zie N. AS . VAd Letteroef. III D. bl. 568 .
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gaders op den Hemelvaertsdag en het Pinkflerfeest betreft,
tot op het afloopen van 't Kerklyk ~aer„
Voorts verleent by ons ene foortgelyke ontvouwing van 't geen, in de
ene Kerk min en de andere nicer, gebruikelyk is, met opzicht tot de Dagen den Apostelen gewyd, en andere Feestl . ternevens voegt by, daer by in
of Heilige Daggen.
't eerf}e Deel gehandeld had over de Euangelien, of het gebruik van Euangeliefche tel ien, zyne navorfchingen over
dat der Epzstelen ; waerin by ons aentoont, welk cen gebruik then , van tyd tot tyd , in vele Kerken , gemaekt
heeft, van ene verzameling en rangfcbikking van Tckftcn,
die men Epistelen noemde, om dat ze grootlyks ontleend
zyn uit de Apostolifche Brieven, hoewel 'er ook enigen uit
de Schriften der Propheeten, de Handelingen der Apastelen,
en de Openbaring van .7oannes , onder voorkomen . --Wyders deelt by ons, als ene nalezing, no,- merle, etlyke
,$yvoegzeis, gaeude over enige byzonderhedetn, die a1voorens met gade geflagen waren ; of welken aen bet voorgeftelde, nopens een en ander onderwcrp , een nader hcht
byzetten . Under dezelven is , voor bet meerLndecl onzer
Lezereu, bovenal opmerkelyk , bet Been zyn Eerwaerde
bybrengt wegens een voorflag ter verfchikkinge van bet
Paeschfeest in 't jaer 1724, en later ; bet welk ons beweegt
om enigermate itbl to flaen op bet geen onze Autheur
daeromtrent, al by den aenvang, gerueld, en in deze Byvoegzelen voorts aengewezen heeft .
De Lerwaerde Sander, in zyne otttvouwing van 't vieren
van It Paeschfeest , een bericnt gegeven hebbende van de
vroegere verfehilleu dot Christenen , over den juisten tyd
dier Feestvieringe, tekende verder, met betrekktng tot den
lateren tyd, aen, dat de Dustfche Protef anten, niet genegen zynde ant de bevelen van den Room fchen Paus to eerbiedigen, de verbeterde jaerrekening van Pans Greguriur den
2LILt, (in 't jaer 1532, op deszelfs gezag, ander de Catholyken ingevoerd,) weigerden aen to netnen . Zy hielden
zich des aen de gebruikelyke 3uliaenfcle Jaerrekening, en
bleven daerby, tot dat zy, in 't jaer 1699, op den Ryksdag , to Regensburg , ene verbetet ing van den Al7na7aach
:-,n
vastftelden , en dacrby wel byzonder bepaelden, dat m
niet naer den Greggriaenvoortaen den tyd van Puefche
'clren Tydwyzer, door de Epacl'en, maer, volgens de Ru .
dulphinifche Tafelen, zo lang 'er gene nauwkeuriger uitgevoud~n wierden, Sterrekundig zou berekenen . Terwyl intusfchen de Catholyken , en ook bier en daer , in ands i' ,
A 4
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Gewesten , enige Proteftanten zich van de Gre oriaenfche
rekenwyze bleven bedienen, moest dit noodwendig ten gevolge hebben , een verfchil in de bepaling van den Paeschdag ; 't welk reeds tweemael in deze Eeuw plaets gehad
heeft, to weten, in de jaren 1724 en 1744 ; waarby ook
ene andere bedenkelykheid kwam , in de jaren 1771 en
1778 ; waeromtrent zyn Eerwaerde bet volgende bybrengt .
„ In de twee Jaaren, namentlyk 1724 en 1744, was bet,
naar de juiste terrekundig a Berekening, op Zaturdag den
8ften April 1724, en op Zaturdag den 28ften Mart 1744,
doch naar den Gregoriaanfchen Tydwyzer, den 9den April en
den 29ften Maart, Voile Maan. Hieruit ontftond eene verfchillendheid van Tyd, op welken bet Paaschfeest moest gevierd worden, en vervolgens van alle de beweeglyke Feesten,
die van 't vieren van bet Paaschfeest afhingen, in bet Duitfche Ryk, tusfchen de Proteftanten en de Roemsch-Catholyke
Christenen . Dit moest natuurlyk ook veele onaangenaamheden , tusfchen die beide verichillende Geloofsbelyders ,
veroorzaaken, dewyl bet Paaschfeest, door de Proteftanten,
acht dagen vroeger wierd gevierd, dan zulks by deRoomschCatholyken gefchiedde. En , hoewel op ,den Ryksdag to Regensburg, den 23ften 3eanuary 1723, en den 26(ten 3anuary
17g3, op den R ksdag to Frankfort, een Befluit daaromtrend
onder de ProteJtantfche RyksJtenden was genomen, ook de
Keizer zelf zich in bet eerfte geval 'er mede bemoeid-lead,
en daarvan aan de Vorften van bet Ryk behoorlyk was ken .
nis gegeeven, met verzoek bet zelve aan to neemen, wierd
nochtans dit Befluit, door de Roomsch-CitholykeRyksleden,
in hunne Staaten en Landen, tegengefproken, en de uitvoering daarvan verboden .
„ In het Jaar 1743, fchreeven de ProteftantfcheRyksftenden, in then tyd to Frankfort vergaderd, een ,Brief, gedag.
tekend dep 261len 3tanuary, aan H. H. M. de Heeren Staaten
Generaal der Vereenigde Nederlanden, ( bet welk ook in bet
Jaar 1723 was gefchied,) als ook aan de Preteftantfche Cantons in Switzerland, om bet Paaschfeest in hunne Landen,
in bet Jaar 1744, op den 29ften Maart to laaten vieren .
Doch, in de Landen der eerstgenoemde Mogendheden, is
hierin , in beide die Jaaren, geene verandering gemaakt, maar,
den Gregoriaanfchen Tydwyzer volgende, door geheel Nederland, op den Seen April van hetJaar 1744, Paafchen gevierd .
De laatfte integendeel, de Switzerfche Cantons, hebben bet
R ksbefuit der Proteftanten aangenomen, en op den 29 11eu
Myaart van het Jaar 1744, bet Paaschfeest gehouden. ~
Dus
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bus vierde men bet zelve in de Vereenigde Nedeflanden, in
bet Jaar 1744, acht dagen heater, dan bet in de Switzerfche
Cantons , en in andere ProteJtantfche Gemeentens, wierd
gevierd .
„ In bet Jaar 1771, was bet op den 29ften Maart, zynde
Zaturdag, des Namiddags, ten 4u . 18m ., Ybolle Maan, en
dewy! alsdan bet Christelyk Paaschfeest met bet Paaschfeest
der Wooden, op linen lag zoude moeten gevierd worden, is
hierover wederom eenige bedenking by de Vergadertng op
den Ryksdag geweest, en voorgeiteld, om bet zelve acht
dagen nit to flellen, naar de Kerkvergadering to Nicaea gehouden (*) . Doch dit was van geen verder gevolg, en in
bet Jaar 1?71 , wierd bet Paasclifeest, overal, op den 3oftea
Maart gevierd .
„ In het Jaar 1778, moest hetPaaschfeest der Christenen,
met dat der Yooden , op linen dag invallende, gelyktydig
met dezelve gevierd worden , het geeu nochtans tegen bet
Befluit der Kerkvergadering van Nicaea zoude aanloopen , en
bet zelfde is ook in het Jaar 1798 , to verwachten ; doch hierin
was reeds door de Vergadermg der Rykcfenden, in bet begin van deze Eeuw gehouden , voorzien en vastgefleld, dat
in die Jaaren bet Paasclfeest der Christenen , acht dagfi
hater, zoude gevierd worden . Men vindt in de Acta Hiforico-Ecclefiafica nofiri temporis, T . XII. p . 486, bet Conclufurr corporis Euangelzcorum d . d . 16 Aug. 1775, betteffende bet vieren van bet Paaschfeest , in bet Jaar 1778 (t) ."
PHI(*) Bet gedrag der Afatifche Christenen , welken bet Paesch.feest gelyktydig met de Jooden vierden, was den Christened der
Westerfche Kerke zeer tegen de borst : men bea'eerde dat bet
wanvoeglyk ware , dat de Christenen hun Paeschlam nuttigden,
op denzelfden tyd , als de geflagen vyanden van Christus bun
Pafcha aten . De daeruit ontftaende onenigheden hielden stand,
tot op de Kerkvergadering van Nscaea , welke de gewoonte der
Aftat Jchen affchafte, en vastfteide, dat de viering van 't Pafcha,
in alle Christen-Kerken, op denzelfden dag bepaald zou worden,
naer ene diestyds getnaekte inrichting ; fuel uitdruklyk gadeflaende, dat de Christenen bet Paeschfeest niet gelyktydig met do loo .
den zouden vieren .
(t) Van deze Rybsbe/luiten, en daerop gevolgde aenfchryvin .
gen, batten hot Duitfche Ryk, met derzelver verfchillenden uit .
flsg , worden ons hier in de Byvoegzelen etlyke byzondere Stukken aen de hand gegeven . Bet voorgevallene in Silefie en to
Erfurt, in 't Jaar 1744 toont, dat zelfs de Duitfche Proteftanten
zich alomme daeraen niet verbonden , maer hunne Christelyke
A 5
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PHILADELRHUS

PHILADELPHUS aan zynen Broeder, den Wel Eerwaardigeij

Heere N. Predikant to T.
. . in VTer verantwoordtng zyner Leere, aangaande de Godlyke Verbonden, de
Kerk en den Kinderdoop, tegen de Brieven van den Heer
ALETHOPHILUS . Atom to bekomen. Behalven de Voorreden, 330 hladz . In gr. octavo .
A chtervolgens de bepaling van 'F verfchil, tusfchen deze
.L 1, twee Schryvers, door Alethophilus opgegeven, is de
vraag met , „ of 'er eene algemeene aanbieding van bet verbond plaats grype?" maer, „ of alle verbondelingen zyn
„ en blyven, die bet verbopd infemmen, 't zy ze zulks
,, oprecht doen of niet , en 't zy ze zulks bevestigen of
,! met?" Alethophilus ontkent dit, tegen Philadelphus, die
deze ftelling beweert , za als by bet gefchilftuk voor .
draegt (*) . Dan bier tegen merkt Philadelphus in dit Gefchrift aen, „ dat Alethophilus noch den ftaat des geichils,
„ noob zijn war evoelen voorftelt, gelijk bet een en ander
~, wezenlilk is ." Hy tracht des die vooriielling to verbeteren, en zegt . „ De vraag tusfchen den Heer A. en my is :
„ Of het ooit gebeurd zi j , en of bet nog gebeure, dat Qod
„ zijne genadige handelwijs verbondsmatig uitvoere, a leer .
,,, met menfchen , dte alien tot zaligheid uitvetkoren , en
„ kragtdadig wedergeboren waren , of nog dadelijk zijn?
„A Dan wel ; Of die verbondsmatige handelwijs oudtijds be„ troffen hebbe alle befneden Israeliten , en tegenwoordig
,, alle &edoopte Christenen? Dat is, met andere woorden,
„ die bij mij volmaakt hetzelfde betekenen : Heeft God eer.
,, tijds zljn Ond Verbond , en tegenwoordig ziju Nieuw
,ta Verbond, alleen, met tot zaligheid uitverkoren en kragt, ; da-

Vrybeid hielden . In Silefe vierde men, gelyk in de aengrenzende Koningrvken , Foolen, Ptuisfen, enz . bet aeschfee.,t naer
den GregoriaenL;hen Tydwyrer , op den Sden April , terwyl het
in Brawlenburg, Saxen k en to hot Ryk, naer de Sterrekundige berekenina, op den 2yflen Marc gevierd werd . Hiertoe befhwr men
ook kn bCt Erlurtfthe, als oordeelende,t dat de rust daerdoor best
bewaerd werd ; 't welk zelfs een herdtuk der Ahmanachen aldaer
re wegen bragt ; dewyl de Altnanachen, in de Ettangdhfche Boekdrukkeryen to Erfurt , reeds naer de fchikkirg der Evangel jci e
StFnden gedrukt waren .
(*) Zie N. 41g . Pad. Letterorf. IV. D . W - 4M--403.
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is

a, dsdig wedergeboren menfchen opgerigt ; pf heeft hij dat
gedaan, eerti$ds met alle befneden lsraeliten, en tegena5•

d

aen

dezerhv
hierop ro ndeli k verkla e A heb de eerfte
ontkend , en ode tweede beweerd , en zoo blijf ik iog
Zyn Ed . ftelt dit zyn gevoelen in eear
• doen ?"
duidelyk daglicht, met ene zo krachtige beantwoording der
bedenkingen van 4lethophilus, voor, dat zy, die dit twiStgeding onpartydig beichouwen , (als oordeelende , dat
die Leer der VerbondeR niet tot den Bybel, maer tot de
Sy(tematifche Godgeleerdheid, behoort,) t' over rede zullt%
vin den , onz nieuwsgierig to vernemen, of Alethop hilus nog
lust zal hebben, om bet twistgeding op nieuw to hervatten ;
terwyl Philadelphus aendnid van oogmerk to zyn, bet hier
by to laten berusten .
W y maken in dezen, (terwyl
wy bet verdet onderzoek van dit gefchit den Liefhebberen
overlaten,) to eerder gewag van bet SE yftematifehe , om dat
Philadelphus in zyne Voorreden uitdruklyk genoeg to kennett
geeft, dat by bet Syftematifche hier meet in 't oog gehouden hebbe, dan by op zichzelven we] genegen geweeat zotr
zyn, om enige toegevenheid jegens zyneTydgenooten to gebruiken . Philadrlphut zelf toch is niet voor bet SyJtematifche ; zulks heeft by in een voorigen Brief al to kennea gegeven, en wel zo, dat N ethophilus hem deswegens bet'ispte ; hetwelk hem aenleiding geeft, om zich deswegens, io
deze zyne Voorreden, nader to verklaren ;, welke ophelderin g wy niet ondienftig ggten den Lezer ter dezer gelegen .
heid mede to deelen .
• De Heer A . neemt, zegt hy, uit n'(ti gefchrijf, wegens de Systennas en de Systematifche Godgeleerdheid af,
dat de Systemata, naar mijn oordeel , eer fchadelijk dan
vootdeelig zijn. Dit vu heeft hij wel gevat ; en dat hij
daarin van mij verfehik, geloof ik gemakkelijk genoeg, tin
zijne Brieven to hebben gelezen .
• Alle wetenfchappen (fchryft by) worden immers best
• in verband en famenhang befchouwd ; dasrom is 'ce gee• ne wetenfchip, of men heeft 'er Systemata van , om
• Leeraar en Leerling in bet onderwils to huip to Itoomen .
,, Waarom mag de Godgeleerdheid ook dit niet hebben ?"
• Dit alles item ik volkomen toe .
• Maar ik hQude ook voor toegeftaan, dat de Systeanata
van alle wetenfcbappen moeten gebouwd zijn op Beginfels,
tot die wetenfchappen behoorende ; en met o p zulke postulsta of asfitrntun, niet op zulke f ellingen of regels, welken

,,
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ken men van elders aanneewt, en vordert, dat die zullen
worden toegeftaan , om daaruit in eene wetenfchap to redeneeren , welke met die ftellingen niets genbeens heeft, of
waarin zij geen gezag van gevolg kunnen hebben .
• In de Metaphyfica en Natuurlijke Godgeleerdheid is
de gezonde Rede, buiten twijfel, en bet geen daar toe
behoort , bet beginfel , waaruit men alle wettig afgeleide
gevolgen erkennen moet .
• Maar de geopenbaarde Godgeleerdheid, dat is, die
wetenfchap, welke ons leert, welken weg God van den
beginne aan gehouden heeft, nog houdt, en door ons dadelijk gevolgd wil hebben, opdat de zondige mensch bier
wijs worde tot zaligheid , en narnaals eeuwig gelukkig ,
deze heeft haar eigen, en Unig beginfel , en dat is de
BIJBEL .

• Niet dat ik deze twee wetenfchappen in tegenftelling
befchouw ; dat zij verref lk weet zeer wel, dat zij niet
alleen behooren t'famen to gaan , en nooit tegen elkander
ftrijden kunnen , maar ook dat de eerfte in de Iaatfte onderfleld wordt . Dog dit, belet diet, dat de wegen, die God
vrijwillig en naar zilne wijsheid heeft ingeflagen, om de
menfchen van tijd tot tijd to onderwijzen , to befchaven ,
gelukkig en zaiig to maken , eene afzonderlijke g efchiedems uitmaken, en alleen afhangelijk zijn van Gods welbehagen, en niet van ons oordeel, zeden en gebruikelijkheden . Waaruit ik befluit, dat bet geheel buiten 't fpoor is,
wanneer men elkander in de kennis van deze Wegen,
Handelwijzen of Huishoudin gen Gods, wil onderwijzen,
't zij uit de Regtsgeleerdheid , 't zij uit eenig ander beginfel, dan nit de H. Schriften, tot then tijd behoorende,
van welken wij fpreken .
• Ik ben ook op de A,kademie geweest ; ikk heb ook een
vrij groot getal van Corpora Theologhe, Systemata, Compendia , Doctrinre , Medulke, Idece , phorismi , eua . geraad .
pleegd , dog door den tijd bevonden , dat men op dezea
Regel juist then aandagt diet gevestigd gehouden heeft,
died dezelve verdiende . Waar tog is een Syrtema Theologica
Revelata to vinden, dat in de leerftukken , die eigenlijk,
dat is, tot de kennis van Gods genadigen wil en weg amtrent den armen zondaar behooren, ftipt en alleen bij Gods
Woord blijft, zonder eenig inmengfel van redeneeringen , nit
vreemde en willekeurig aangenomen beginfels ontleend?
„ Zie daar de reden , waarom ik de Systemaas eer fchadelijk dan voordee1ig agte . Deze bandelwijs ftrijdt tegen
de
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de eerfte beginfels van hot Protellantendom . Hebben tnijne
aanmerkingen daarover ten gevolge gehad , dat velen het
Systema aan em zijjde werpen , dit zal hun weinig fchaden, maar hen tegen vele migwattingen behoeden, mits zij
den Bijbel des to naarfliger befludeeren, en bedaard nagaan, welke wegen God van t~"yd tot tijd in zijn Heiligdotn
gehouden heeft, en welke gevolgen men daaruit, voor ons
en den tegenwoordigen tijd, wettig kan en moet afleiden .
„ Ik zou nooit geloofd Hbben, dot am kundig en geleerd Godgeleerdu wij, in dezen tijd, hierover ter verant
woording zou gerc epetl hbben, zoo vast verbeeldde ik mij
dat alle kundigen, zoo aI niet iA de praktijk, ten nainiteIL
in de the©rie, hleriu eensgevoelend waxen, Indien de Heel
A mij nu bet tegendeel niet deed ondervunden ; hat fchijut
anij egter toe, dat bij dit ifuk niet zeer naauwkeurig heeft
ingedagt , want anfeia ware het onmogelijk geweest, dat
hij, die zegt, geen Systematicus to ziju, en geen System
to kennen, wanneer net op onderzoeken aankomt, al even .
wel over Gods vrije Genadewegen , uit den aart van een
menfcbelijk Verbond, zou willen geredeneerd, en de Waarr
heid naar characterizeerende Leer(lukken verklaard heb.
ben." - Eenilemnrig met deze tael in de Voorreden,
is, ook 's Mans eznftige betuiaing vepolgens in 't Gefchrft
zelve , by gelegenheid dat 4lethepbilut hem daer toe aen}
leidin gave .
,, het is, (voert by hem to gemoet,) Bet is in de daad
zoo. Ik verzet mij openlijk tegen de Systematifche denkbeelden, die men buiten de H . Schrift verzonnen en ingevoerd heeft ; en ik heb geen finder oogmerk, dan nuijue
Medebroeders , in onzen eenigen Leer en Meester, daarvan to ontheffen, . gelijk ik mijzelven, ouder Zijnen zegen,
daarvan ontheven heb, en bereid ben, zo 'er van dit oude
zuurdeeg nog iets overgebleven is ,, het uit to zuiveren,
zoo dra het mij wordt aangewezen ."
Verdere Papieren, rakende de Voorreden van den Hoogleeraer
BROES .

Z

ints dat enige Schryvers des Hoogleeraers Voorreden,
voor de Leerredenen van den Hoogleeraer CURTENIUS, over den Heidelbergfchen Gatechismus, ten kwade
geduid hebben, heeft die Hear goedgevonden, in one Be.
lundmaking in de Boekzael, plechtig to verklaren, „ dat
„ hil
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• hij miets minder bedoeld heeft , dan gevoelens aen to
• peiieu , frijdi filet de Leer der Nederlaudfche Gene .
„ fortneerde 1£erk ,, in de for_niulieren van eenigheid be„ greepen ; en nij nwcnt dat de geheele zamenhangzijner
„ woorden duidelijk bewljst , dat h*j aan misvattingen ,
„ tot de beosffbning en aankweeking Van Christelijke deugd
„ betreklijk, ezx .aan niets anders gedagt heeft .'' Na deze
uitdruklyke betuigitig w s, zou melt
, alle verfchilsbehandeling over act Leerftellige afge i den ; vermids ,
volgerrs dezelve ., bet gezegde van glen Hdogleeraer in genen dealt betreklgk was tot bet Leerfteiige of Be piegelentte, xnaer alleen tot bet Betraehttykv en-Ieoefenende. Dan
dit fieeft zommigen islet voldoten . - Een Schryver van
ten StukJ e , getyteld , lets over de Voorreden van Prof.
ianozs, die den Hoogleeraer, even als de voorige &hryvers in een onguiiftig llcht befchouwt ; neetnt 'er gansch
Been genoegen in , maer vordert ene leerltellige verklaDe Opfteller der voorheen gemelde Bedenkingen
ring .
heeft zich verledigt tot ene nadere overweging van des
Hoogleeraers VVoorrtden , in verg.lyking met de Leer des
Bybels en der Hervormde Xerke aen de one zyde, en met die
der Buftenlandfche Schryveren smmRvsARr en anderen, aen
de andere zyde, en traeht Se doen zlen, dat de 14oogleeraer
de laetle leerwyze begunftigt. Zulks doet by op ene foortgelyke wyze, als by voorheen gefchreven heeft, door des
Hoogleeraers uitdrukkingen , die by betuigt niet to verftaen ,
in een zekeren zrin op to vatten, welken-by daeraen geeft ;
dat, gelyk we reeds aengemerkt hebben, geen regimatige
manier van befchuldiglng is . Na 't affchryven kwam hem
de Bekendmaking in de Boekzael order 't oog, en deze behandelt by op ene onheufehe ma ier . - Wyders is ors
ter hand gekomen een ftukje, dat ten oplbhrift heeft Vrye
.Qeda tsn, door E . c. mr. ; welker inhoud genoegzaem op
ene loortgelyke verdenking uitloopt , ganschlyk ftettnende
op zodanig ene verklaring van des Hoogleeraers j'preekwyzen, die intusrchen als raedzelachtig befchouwd worden . -Tegen zodanig ene behandeling diant bet peen ors voorgefield word in een Gefchrift, behelzende, Eenige losfe eenmerkingen, wegens bet igefchil over de I7oorreden ; welker
Schiyver her 'er inzonderlreid op toelegt, om to toonen hoe
verkeerd bet zy ; juist een haetlyken zin to geven aen fpreekwyzen die men betuigt niet to verftaen ; to meet daer bet,
gelyk by poogt to doen zien, zeer wel mogelyk is, dezelven in een goeden zin to vesftaen . -• Op cue dergelyke
ma-
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tnatlier denkt 'er ook over de Welmeenende Raedgee mr ,, naer
gyne voorflellingen in dat Weekblad No. ag ; mitsgaders
de opfteller van een Dichtfluk , onder den tytel van den
Rervormdert (,bdsditnst .
Buiterr deze Gefchriften, die
dit onderwerp ernftig behandelen, is 'er ook nog ten ilukje
afgegeeven , genoemd Myne Gedachten , dat een zamenweefzel behelst van ernst en boert, ten aenzien van 't Patriotismus en 't Godgeleerde, 't welk niets ter zake doety
En even zo is in dit geval van gene weaenlyke betekenis,
ene zogenaemde Verantwoording der Voorreden ; als. welke
zonder oordeel en gansch ge wongen opgefleld is . -r+ •
Ter dezer gelegenheid flaet ons nog to melden , dat ook
het licht ziet ene Tsuede hoorreden voor doze Leerredenen , in
welke derzelver Opfteller zich breedvoerig uitlaet over her
ieerbeleid en de- rechtzinnige denkwyze van wylen detat
Hoogleeraer CURTENIVS . In een daernevensgaend bericht
geeft de Autheur to kennen, dat zodanig ene Voorredetr,
zyns oordeels ~ beter gefchikt is, naer den aert dezer Leersedenen , dan die van den Hoogleeraer MOEs . - Z-g
derhalven j die bet daerin met hem eens zyn -, kunnen deze
zyne Voorreden in flede van de afgtkeurde plaetzen, indien
zy zulks mogen goedvinden ; waerom ook het neverlsgaende
Bericht afzonderlyk gedrukt is , zo dat het onverhinderd
vveggelaten kunne worden .
Nederlandfche Infeften, door j . din
. SEpr .
by J . C . Sepp, i7go . In Quarto.

Te Aditetdans

et aanhoudende oplettendheid agtervolgt de Heer Sepp
zyne keurige navorfching der Nederlandfche Infe&en,,
en zulks heeft hem op nieuw in flaat gefleld, om drie Plaaten met derzelver befchryving of to geeven, welken'aatf't
oog en de opmerkzaamheid der Lief hebberen, in alle o~ pzi-ten, voldoen . --~- Best komt ons voor de Basterd-ReeomRups, zo genaamd, om dat zy eene fterke verhevenheid,
die eenigzins naar een Hoorn gelykt, op bet agtereinde of
den flaart heeft . Schoon dit Infect in de Afbeelding genre
clerk in 't oog loopende fchoonheden hebbe , is egter de
Vlinder, in natura befchouwd, met veele fraailteden vercierd . „ Under anderen heeft , (zegt de Hoer Sepp,) de
„ zwarte kleur , welke bet grootfte gedeelte der Vlerken
g , bedekt, eenen zeer aartigen rooden, of liever purperen
~, weerfehyn en glued, al naar mate bet Licht op dezelve
,, fchynt,

M
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• fchyint , en welke gloed in geene Afbeelding naar to
• bootzen is 1 waarby wy dus wederom zeer duidelyk
ri zien, flat, ook. hierin, alle menfchelyke konstwerken in
,, geenen deele to vergelyken zyn, by die van den Almach• ugen en Alwyzen Schepper."
De vcrlgende Plaat
veotoont* ons een Infect, dat en in zyn Ruplenttand, en als
Ylinder, een cierlyk voorkomen heeft, cu met leevendige
koleuren pronkt . De Rups is fraai gebandeerd, met dertien
zwartC en dertien oranje banden ; en op de groenagtig
zwazte .boAfdkleur der bovenvlerken des Ylinders , fteekt
,en onrgemeen fchoon rood, dat ook de kolew der onderwlerken. is, ten fterkiten a£ Men noemt then den St. Yacobs blinder, om dat deszel€s Rups zich .inzonderheid op
In de daarnevensbet St. Jacobs Kxuid onthoxtdt.
gaande Plaat wordt ons eerie Rups, met . haaren Vlinder
enz
E . , aigebeeld , weike den riaam draagt van de brume
c~~aart-iRups, tex oor stake, c>tat men cane andere foorr
wan .Rupfen , al vtoeger gemeld, uit hoofde dat ze aan bet
achtereinde van 't J yf twee Staartfpitzen voet<t, de groote
.en Wine Tweetaart heet ; waar tegen deeze maar eene
Staartfpits heeft . Zo wordt voorts, by oaderfcheiding, de
bruin Eenftaart genoemd, naar derzelver bruin koleur ;
om dat 'er emote fooxtgelyke Eenftaart is, die zig geelagtig
of kaneelkleurig vertoont, welke onze .Schryver vervolgens
nog zal afbeelden, en haar den naam van de geele Eenftaart geeven . Raakerrde haare manier van bet voedzel to
puqigew,, wordt in deezen als jets byzonders opgemerkt,
dat zy, daar de meeste Rupfen doorgaans zig aan de onderzyde der Bladen ophouden, zig integendeel gemeenlyk
vp de bovenzyde plaatst ; en meermaals fpint zy bet Blad,
waar op zy zit, met etlyke ltevige draaden, byna tot elkander ;. waarop zy dan, in dit eenigzins to zamen gefpon .
-nen Blad, haar verblyf houdt ; vreetende alleen de kanten
van dit Blad , tot zo lang als hetzelve voor haar toerei .
.kendA of versch genoeg is. Van zulke draaden bedient zy
wig Qok ter verft zkitage van haar verblyf, als zy in eene
Pop Nat to veranderen . Zy fpint zig, naamlyk, tusfchen
-een Blad in, en bevestigt bet buitenite gedeelte van bet to
.. zamen gerponnen Blad , met zeer dikke en donkergeele
draaden , om, dus bet Blad, als 't ware, voor openrollen
. beveiligen .

C. 5'rOLL, VAN SPOOKEN) EPi'Z.

Natuurlyke en nair 't leeven naauwkeurig ekleurde Afb -eldzngen en Befchryvingen der Spooken,
andelende Blia .
den, enz . By een verzameld en be clareeven, door c . STOLL .
In 't Fransch en Rrederduitsclt . Te Anjterdam, by J . C .
Sepp, 1790 . In gr . quarto.
P 7 y, die -gig toeleggen op de nnfpooring der Infecten,
~, zullen, op bet inzien van dit Stuk, t'over reden heb'hen , oin ban genoegen over den verderen voortgang van
dit Werk to betuigen, duar men deeds dezelfde naanwkeurigheid van uitvoering in 't oog houdt. Een aantal van
~~ InfeEten, die onder de zogenaamde Spooken en Wande'iende Bladen behooren , worden bier naar den eisch be .
fehreeven, en met veel juistheid gemaald, nu en dan ook
met of beelding van bvzonctere merkwaardige deelen , ter
welker rechte befchouwingc de hulp van het Vergrootglas
gevorderd words . Onder deezen is ook het Wandelende
Blad, van die fnort, welke men Mantis Religiafa, Oratorio
of Precaria en Bidpaapje, noemt ; omtrent welke benaaming
de Atutheur de volgende Aanmerkdng heeft . „ Dete Bee
,, naaming komt wellift daarvan , dat alien van dit Go„ flaeht , in den rustenden fland, den Kop en het Borst„ tluk regt opwaarts houden, en de twee Vangpooten als
„ zaamgevouwen tegens elkander en in de hoogte plaat• Zen ." [Waardoor (lit Infe& alsdan eenigermaate eene
biddende gef'alte heeft , die de opmerkzaamheid van 't
Bygeloof tot zig trekt.] „ Deze geftalte heeft ook aan., leiding gegeven voor de onkundige Inwoonders diet
• Landen, in welke deze Infectcn worden gevonden, dat
• dezelve aldaar Louva -Dios , Pregs Dion of ook wel
;, Wegwyzers heeft gLnoemd ; maar deze zo genaamde
• vroome hooding koint ten eenemaal met bet flilzitten
„ der Spinnen in hnnne SVebben, en der Mtere-Leeuwen
„ (Formica Leo of Myrrneteon) in hnnne tregterwyze Paten
in bet zand , overeen . Zv wagten naar Aas en Voed„ zel , bet zy eene Plreg , Mier of eenig ander Infect,
• 't welk zy dan ras de oorzaak van huu ftilzittetl doors
,, gewaar worden ."
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Na elaten TVerken van FIZRDERIK DEN II, Ironing vanPruiss
fen . Uit het Fransch . Derde Deel . Te Amfi?erdam, Dor.
drecht -en Leyden, by J. Yntema, de Erven P . Meijer en
G . 4Yarnars, P . Blusfe en L . Herdingh, s79o . Behalven
bet Voorwerk, 429 bladz . In gr. octavo .
J3efchouwden wy de twee voorige Deelen deezer verzameJ~ ltnge, van de Werlcen des Koninglyken Schryvers, als
ten uiterile nuttig, voor hun die zig op bet Gefchied- Staaten Iirygsl undige toeleggen, wy vinden geen minder reden,
t m dit drde Deel in dat leerryk gezigtpunt to plaatzen .
Het zelve behelst den aanvang van 's Voriten berigt, (dat
voorts vervolgd flaat to worden,) nopens den zevenjaarigen
Oorlog in Duitschland ; die, terwyl by uit een zamenloop
veeler otnttandigheden, bovcrr andere Oorlogen, by uitftelt
aamnerklyk'Was, eenen uitgebieiden invloed op de Gefchiedenis van genoegzaarn geheel Europa had ; waardoor de
Staarkundigen aan alle IHoven onledig gehouden, en tot bet
vormen van weloverdagte maatregeletl aangezet werden ;
terwyl opmerkzaame Krygslieden, geduurende denzelven,
onophoudelyk, herhaalde lesfen van een fchrander Oorlogs .
beleid , zo in voor- als tegenfpoed, ontvingen . De ontvouwing van bet diestyds voorgevallene, en wel op zulk
eene wyze, dat bet den Nakomeling, in 't een en 't ander
der getnelde opzigten, van nut kunne zyn,is de pennevrugt
van den beroemden FRLDERIK ; welke ten lien einde, op
het aflo6peil van ieder Veldtogt, als hem bet gebeurde Dog;
ten leev-endigfte voor den geest was, zyn gefchiedverhaal des'Gregens opftelde ; met nevensgaande Aanmerkingen over de
wet of kwaalyk genomen en uitgevoerde raadflagen ; mitsgaders de oorzaaken , welken rechtftreeks of zydlings een
gunftigen of ongunftigen invloed op de maatregels der wederzydfche Partyen hadden .
Om deeze zo gewigtige gebeurtenis in bet duidelykfte licht
to plantzen, gaat vooraf eene beknopte melding van des Konings voorziening ter bevorderinge van 's Lands welzyn,
na 't fluiten der Dresdenfche Vrede in 'tJaar 1745 ; terwyl
by teffens bovenal bedagt was, om zyn Leger en 't verdere
vereischte, indien 'er een nieuwe Oorlog mogte ontftaan,
wel to bezovgen, en zig in eeu ontzaglyken flaat van tegenweer to flellen . Te gelyk wordt ons bier berigt, hoe 'er aan
de Oostenrykfche zyde geene mindere oplettendheid plaats
had, orn zig tot eett ged,ugten Oorlog met Pruisfen to bereiden .
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Win. Hieraan is verknogt eee onderfcheiden berigt van den
toeftand der zaaken van Staat en Oorlog, van 't Jaar 1746
tot op bet Jaar 1756 . In bet zelve words ons bet voortzetten van den Oorlog tusfchen Oostenryk en Frankryk, tot op
de Akenfche Vrede in 't Jaar 1748, befchreeven ; en verder
de toenmaalige gefteldhetd der voornaamfte Hoven van Europa onder 't oog gebragt ; met invlegtinge van den invloed .,
die bet een en ander op bet Pruisfifche Hof had . Na dit aldenieene komt onze Koninglyke Schryver bepaalder ter zaae, met opzigt tot de omitandigheden, waaruit de zevertjaarige Oorlog ontflond,
Reeds in den Jaare 1755, hadden de oneenigheden tusfchen Engehtnd en Frankryk de gemoederen dermaate verbitterd, dat 'er, in 't Jaar 1756, een Oorlog to wege gebragt
werd , waarin ook andere Mogenheden deelden . Men was
den Koning van Pruisfen wederzyds aim geweest, en ten
laatfle had by zig voor de zyde van Engeland verklaard .
Bet by die gelegenheid geflooten Verdrag nam
. Frankryk
zeer euvel op ; en 'er volgde wet dra bet aangaan van eeii
Verbond, tusfchen de Hoven van Weenen en vanVerfailles,
waarop ook dat van Petersburg rig met bet Weener Hof
vereenigde . 'Er verliep maar weinig tyds , of de Rushn
en de Oostenrykers maakten, aan de eene en andere zyde,
zodanig€ Legerfthikkingen, en verdere Oorlogstoebereidzelen , dat hunne rnaatregcls, gelyk ook die van den Keurvorst
van Saien, den Pruislifchen Vorst verdagt moesteu voorkomen ; en by ontdekte wet dra, c"iat men 'top zyne Staaten
gemunt had, doch de vyandlykheden tot bet vol°ende Jaar
wilde uitftellen . Op deeze ontdekking nam de Dolling in
beraad, wat beter ware, de vyandlykheden of to wagten,
of die voor to koinen ; en tot bet laatfle befluitende, gaf by
r:ulks aan bet , Weener Ilof to kennen ; terwyl by tevens
zyne Legermagt inrigtte, oin zig van Saxen meester to maakea , en in Bohemen in to rukken, dat ook fpoedig werklyk
gefchiedde, 'Van then tyd of behelst dit Deel sen agtervoltend verhaal van de onderfcheiden Veldtogten, geduurendz
de Jaaren 1756, 1757, 1758 en 1759, tot op bet begin van
176o, Men ontmoet in dit verhaal een naauwkeurig verflag
van beraamde en in 't werk geftelde Staatkundige raadflagen , waardoor men ter wederzyde elkanders oogmerken
tragtte to dwarsboomen en to verydelen : van herhaalde
krygsverrigtingen, zo in 't beleggen, als ontzetten, bet inneemen en verlaaten van Steden of andere gevestigde plaatzen ; bet flag leveren en 't ontwyken van denzelvea ; lret
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opzetlyk of toevallig verrasfen van de eene of andere party, en wat meer van dien aart, in zodanige Veldtogten,
plaats hebbe, met de gevolgen, die nit bet wel flaagen of
mislukken nattturlyk voortvloeien . Het wisfelvallige van
den Oorlogskans, de weifelende uitflag der Staatkunde, en
bet bedriegelyke der Staats- en Krygslisten , vertoont zig
bier van alle zyden ; en men ontdekt meermaals , dat de
groote Frederik, hoe fchrandeir en doorzigtig 5 in zyn Oorlogsbeleid to kort fchoot ; als merle dat niet alleen onbezonnen, mar ook doorkneede Staatkundigen en welgeoe .
fende Krygsbevelhebbers, aan de andere zyde, bun doel
misten. Van dit alles , zo gelukkige als ongelukkige onderneemingen , geeft de Kontnglyke Schryver , eene oordeelkundige ontvouwing, met eene leerzaame- onderwyzing
nopens de oorzaaken, die zulks to wege bragten of medewerkten ; naar maate dat de overmagt , of bet beleid, of
de misleiding , enz. aan de eene of andere zyde grooter
ware , en zomtyds een toevallige zamenloop van omilandighedei; deeze of geene party mm of meer begunftigde.
Verfcheiden flaalen van die natuur zouden wy hier kunnen
bybrengen ; maar, om niet nit to weiden, zullen wy ons
bepaalen , tot een treffend voorbeeld, in zyn verhaal van
den flag by Kunerrdorf, in den omtrek van Frankfort aan
den Oder gelegen ; waarin by, onder andere opmerkingen
van dien aart , toont, niet to ontveinzen, hoe party hem
wel eens in benarde omftandigheden bragt, en dat by zyne
herftelling aan derzelver wanbeleid dank moest weeten .
,, Het Pruisfifche Leger, (dus luidt bet verhaal,) beg
den weg van Reppen (*) in, en fchaarde zich in bet bosch
naby de Pechitange (--) ; in vyf linien , welker eerlte drie
beftond°n nit Voetvolk, en de twee laatfte nit Ruiterye .
Geduurende deezen tyd, deed de Heer van Finck (S)
zyne batteryen met alle magt fpeelen ; de vertooning
maakende, als of by de dyken, welke by voor zicli had,
wilde langs trekken . Hierdeor werd de aandacht des
Heeren van Soltikow zo wel op dien karatt gevestigd , dat
des Konings Leger den zoom van bet bosch bereikte,
zonder dat by het befpeurde. Terftond maakte men groote
bat(*) Reppen . .Eene Stad,, niet verre van Frankfort.
(t) Peclftange . Eene hoocte, of verheven grond, dus geheeten .
(§) De Heer van Fmck . Een Pruisfisch Overlie, die alvoorens
post gevat had, op eenige hooeten, welken den Rusfen de kennis
der beweegingen, die de Pruisffchen zouden weaken, onttrokkett.

VAN FREDERIK DIN II,

21

batteryen op twee heuveltjes , welke den rechter vleugel
der Rusten (*) bel'reeken . Dit gedeelte hunner verfchanJittge werd door de Pruisfifche batteryen zo wel omvangen en omfingeld, als sen veelhoek in eene geregelde belegeringe kan zyn . Alles nu in gereedheid zynde, rukte
de Heer van Schenkendorf, onder de befcherming van
zestig vuurmonden, voorwaards tegen de fchans, en veroverde dezelve bykans in den eertten aanval . Het Leger
volgde hem . De beide takken der verfchanfinge, welke
op dit punt uitkwamen, in de zyde aangegreepen zynde,
was het niet anders dan cene verfchr~kkelyke flachting
onder bet Rusfisch Voetvolk, tot aan bet Kerkhof vary
Kunersdorf , het geen de linker vleugel der Pruisfifchen
met eenige moeite veroverde . De Hecr van Finck, welken men nu in den aanval reeds was voorbygetrokken,
ruimde zyne dyken op, en voegde zich by de overige
benden . Reeds had men zeven redouren , het kerkhof ,
en honderdentachtig flak- ken gefchut veroverd ; de vyand
was in eene groote verwarringe, en had ecn vetbaazend
aanval yolks verloren . De Prins van Wurtemberg , die
ongeduldig werd over de werkeloosheid der Ruiterye, viel
ondertusfchen, to onpas, op het Rusfifche Voetvolk aan,
bet geen binmen de vertchanf nge op het jooden-Kerkhof
was . By werd, het is waar, to rug geflagen , maar ter
gelyker tyd verlieten de vyanden eene groote battery ,
welke zy naby dit Kerkhof hidden . Bet Pruisfifche Voetvolk , dat 'er niet meer dan achthonderd fchreden van
verwyderd was , deed eene uiterfe pooging om 'er zich
meesrer van to maaken (men zie wat eene overwinning
betlisfe,) bet was 'er nog fechts honderdenvyfrig fchreden
af, wanneer de Ileer Laudon , den mistlag befpeurende,
welken de Rusfen begingen met deeze battery to verlaaten,
'er met zyne waarborgs-benden heen rukte , en de Pruisfifchen eenige minuten voorkwam . By deed terftond dis
gefchut met fchroot laaden , en op da Pruisfifchen losbranden. Dit vuur bragt dezelven in wanorde . Schoon
men
(*) „ De Rusfifche Bevelhebber Soltikow, naamlyk, had zich
by Kunersdorf nedergeflngen . Zyn rechter vleugel floot aan
eene klerne hoogte, waarop de Rusfen eene fchans, van gedaante als eene fler, hidden gemaakt ; twee takken eener verfchanfinge , welke een hoogen grond befloegen, namen daar
hun begin, en liepen uit op bet Jeoden-Kerkhof , cone vry
„ aananerkelyke hoogte naby Frankfort ."
B. 3

„
„
„
„
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men de aanvallen verfcheide rnaaleo herhaalde, Ref was otr+viogelyk deeze battery to veroveren, welke deezen geheelien grond beheerschte . De Heer Laudon bemerkende, dat
de hooding der aanvallereu minder flout en verzekerd was,
liet van de rechter en van de linker zyde hoopen Ruiterye
op hun los . Dit maakte de verwarring algemeen order
deeze benden ; zy vluchtten in onorde. De Koning dekte
den aftocht door eene battery , welke door bet regiment
van Lestwitz onderfleund werd . Hy ontving bier eene kncuzing . Het regiment graavers (*) werd achter hem gevangen
genomen . Verder was bet Voetvolk reeds de dyl en weder
overgetrokken , en in de legerp-laats gekomen , welke bet
's daags to vooren beflagen had . Hierop week de Koning
de laatfle, en zoude door de vyanden zyn gevangen genomen, indien de Heer van Prittwitz hen niet met honderd
Husfaaren had aangegrepen, am den Koning tyd to geeven
tot bet doortrekken der engte . Het grog der Ruiterye
week to rug langs denzelfden wech, langs welken bet des
rnorgens gekomen was . In dit eerfle oogenblik was de
verfagenheid der benden zo groot, dat bet Voetvolk, bet
geen men op de plaats zyner voorige legeringe in orde geichaard had, op bet enkele gerucht van Kofakken , meer
dan duizend fchreden ver vluchtte , eer men bet konde
flaiten .
„DeRusfen wonnen, wel is waar, deezen veldflag ;maar
die winst kwam hun duur to flaan . Zy verlooren 'er, volgcns hunne eigene erkentenis, viercntwintigduizend man ;
zy hernamen al hun gefehut , en daarenboven noch tachtin flukken van de Pruisfi[chen, en maakten drieduizend
krygsgevangenen . Des Konings Leger verloor in dit ge .
-echt tienduizend man, zo dooden, als gevangenen en gekwetflen . De Boning , die zich gevleid had de overwinming to behaalen, had den Heere van Wunsch gelast, geduurende den flag, Frankfort to hezetten, om den vyand
den hertocht of to fnyden . Deeze dappere Officier had 'er
zich meester van gemaakt, en vierhonderd krygsgevangenen bekomen : maar de ongelukkige uitflag van bet gevecht
ioodzaakte hem de fad to verlaaten , en na Reitwein to
keeren , alwa ar bet Leger zich nederfloeg, na weder over
den Oder getrokken to zyn .
„Des avonds na bet gevecht, had men nog naauwelyks
tienduizend man byeen vergaderd . Indien de Rusfen van
bun(4) Pionr.iers.
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hunnen voorfpoed hadden weeten gebruik to maaken , indien zy deeze moedelooze benden vervolgd hadden, ware
bet met de Pruisfifchen gedaan geweest (*). Maar zy gaven
den Boning tyd, orn zyn geleden verlies to herilellen . Des
anderendaags was het Lever achttienduizend man flerk ; en
weinige dagen daarna behep het getal achtentwintigduizend
koppen . Men haalde gefchut uit de vestingen, men deed
bet yolk, dat tot Dog toe de Zweeden aan den never der
Peeve had opgehouden, tot zich komen . Bykans wile Generaals waren gekwetst, of hadden kneuzingen bekomen ; met
Un woord, bet zoude van de vyanden alleen hebben afgchangen , den oorlog ten cinde to brengen ; zy behoefden
flechts den genadeflag to geeven . Maar zy hielden zich flit,
en in plaatze van met kracht to werken, gelyk de gelegenheid vorderde, juichten zy over hunnen voorfpoed, en zegenden hun goed geluk (t) . Met een woord, de Boning
konde weder adem haalen , en men liet hem tyd om to
voorzien in de meest dringende behoefteu van zyn Leger .
Evenwel, om niet onrechtvaardig to zyn in onze beflisfngen, achten wy ons verplicht to verhaalen, wat de (leer
van
(*) Hoe de Konin zelve to moede geweest zy, blykt daaruit,
dat hy, die eersc zekeren ftaat op de overwinning gemaakt , ca
renboden met de tyding daarvan van bet fagveld had afgevaar.
digd, des avunds na den fag, op den rug van een' Officier, by gebrek van etne tafel, aan een' zyner Staatsdienaaien een briefle
fchreef van deezen inhoud : „ All--s is verloren ; breng bet Ko„ ninelyke Gefacht in veiligheid ; vaarwel voor eeuwig." here.
(t) De Graaf vnrr IJORVT, die een of twee dagen na den fag
in bet Leger kwam, zest, in zyne Gedenkfchrifcen , Deel ll. hladz . z 8 .
„ De verfagenheid was zo algemeen, dat, wanneer de vyand
• zig van zyne overwinning had weeten to bedienen, bet zeer
• waarfchynlyk is , dat zy den Honing in de harde noodzaaklyk .
• heid zouden hebben kunnen brengen, van de wetten to moeten
• aanneemen, welke men hem zoude hebben wihen voorfchryven .
• En dit was ook bet begrip van den Generaal Laudon ; by hecft
• my zelve naderhand verhgald, dat by alle mogelyke poogingen
• had aangewend, om de Rurfen aan to zetten, om hunne voor .
„ deelen to vervolgen ; maar zy waren zo dronken van blydfchap
• van de overwinning op den Koning behaatd is hebben , dat
• zy niet to beweei;en waren geweest oin die zege door to
• zetten ." Deeze Schryver, die zelve eenige dagen laater iirygs
gevargen word , en in hot Rusfifche Leger den Oostenryi,fcheu
Generaal onrinoette geeft ook , bladz 35, een uitanuntend gQi
tu.geais van de:zelfs b .daardheid en zedigheid . Vart.
B4
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vu.n Soltikow bybragt, om zyner werkeloosheid eene kleur teit
geeven . Wanneer de Maarichalk Daun hem drong om zyna
krygsverrichtingen met nadruk door to zetten, antwoordde
lay : „ Ik hebbe voor dit jaar genoeg gedaan, Myn Heer ; ilc,
„ hebbe twee veldflagen gewonnen , weike Rusland zevenen„ twintigduizend man kosten : eer ik my op nieuw aan het
„ werk begeeve, zal ik wachten, tot dat gy op uwe beurt
„ ook twee overwinningen zult behaald hehben . Het is
,f, niet billyk , dat bet krygsvolk myner Vorfbinne alleen
„ bet werk verrichte (*)," De Oostenrykfchen verwierven,
niet dan met moeite van hem, dat by to Frankfort den Oder
overtrok, en dit gefchiedde nog onder voorwaarde, dat de
deer van Haddick in zynen post by Mulrofe zqudq blyven .
Deeze heweeging der Rusfen deed den honing van Band
veranderen ; by trok eerst na Madelitz, en vervolgens na
Futftenwalde , alwaar by macster was van den overtocht
over de Spree. Dit was , in de tegenwoordige omftandigheden , eene zaak van gewicht . Do Kreitstroepen hadden
Torgau en Witteuberg ingenonnen ; men had to vreezen,
dat zy eene onderneeming op Berlyn zouden beptoeyen,, et}
risen duchtte hetzelfde van den Heere van Haddick . Deeze,
behoefde flechts de Spree langs to trekken, welke hem tot
dekking van zynen tocht konde dienen, terwyl de Heer van
Solukow des Konings Leger in bedwang konde houden door,
vooiwaards to trekken, en hetzelve to naderen . De zaaken
der Pruisfitchen flonden zo wanhoopig , dat men , in bet
geval, waartn men zich beyond, wel verlegen zoude geweest zyn , om eene verflandige , en met de regels der
kunst ftrookende , party to kiezen . Evenwel, daar men
gereed- inoest zyn tegen alle gebeurtenisfen, ftelde de Ko,
u1ng, die vast befloten had liever den laatf cu man op to
of.
(*) Men weet, en dit zelfde Werk getuigt het op, verfchei-,
dens plaatzen , dat de Koniog zyne neiging om met zyne vyanden den fpot to dryven, en hen met kleinachunge to behandelen, met alryd genoeg wist to bedwingen, # Maar indien de Heer
van Soltikow inderdaad den Maarfchalk Daun zulk eentt befcheid
hebbe gegeven , had deeze wel kunnen antwoorden , dat by
reeds t«veen.aa l , by Koitn en by Hochktrchen , den boning de
rederlaag bad gegevera , eer de Rusfen denzelven nog eens geflagen hadden , en dat deezen zelfs hunne tegenwoordige overwinning voornaamelyk , of liever geheel , aan den Heere LAUro :v en de Oostenrykfche benden , welke by by zich had,
verichuldigd waren, Pert.
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fren, dam to gedoogen, dat de vyand zich ongeftraft vva 4
Berlyn meester maakte, zich voor, den eerften, die daar
naby zoude komen, op bet lyf to vailen, als willende liever •
met de wapens in de vuist iterven, dan met een klein vunr
verbrand worden . De verlegenheid, in welke de Koning
Lich beyond, werd nog vermeerderd door de aannadering
van den Maarfchalk Daun . Deeze was zich by Triebel
komen nederflaan, en had to Guben eon mondgefprek gehad,
met den Heere van Soltikow . Prins Hendrik konde de
vereeniging der Oostenrykichen met de Rusfen niet belettell, en nog minder de afzonderlyke hoopen yolks ftuiten,
welke zy tegen den boning mogten willen uitzenden : en
welke van deeze twee partyen de Maarfchalk Daun ook
rnogt kiezen, beide warm even doodelyk . Evenwelnamets
de zaaken een meer guniligen keer, dan men konde hoopen ; dewyl al bet kwaad, dat men voorziet, even weinig
gebeurt, als at het goede, dat men verwacht ."
Het vereenigd Nederland, verkort door j . F. MARTINET ,
ten gebruike der Schoolen . Te AmJterdam by J . Allart,
1790 . In octavo, 212 btadz .

'(n dit Stukje heeft de Eerwaarde Martinet bet hoofd,
,~ vereischte van ecu Kort Begrip, beknoptheid en volledigheid, zeer wet in agt genomen : bet weezenlyke van zyn
uitvoei iger Gefchrift is hier alleszins bewaard , en in eem
kort beflek zo onder bet oog gebragt , dat bet der Jeugcd
niet mocilyk valle, bet hoofdzaaklyke zich eigen to maaken .
Tot een voorbeeld hiervan i'rekke bet geen by bybrengt,
wegens bet aangaan der Utrecht(che Unae, en de afzweering van Graaf P, hilips. Aangemerkt hebbende dat bet Verbond, door Artois, Henegouwen en Douai geflooten , nit
cigen aart der algemeene zaake zo nadeelig, door de Godtyke heitiering ten goede gekeerd werd , vervolgt by hot
gefprek in dezer voege :
„ VRAAG . Hoe dan ?
ANTW . WILLE I de I oordeelde best een ander verbond
to ftellen tot cell tegenwigt, gelyk 'er dan ook een zodanig,
geflooten werdt tusichen Holland, Zeeland , Triesland en
Ucrecht , waartoe ook daarna drie andere Gewesten getreeden zyn.
V. Waar en wanneer werd dat verbond geflooten
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A . Te Utrecht, en daarom wordt het geheeten, de Unit
van Utrecht , den 23 January 1579 , welks oorfpronglyk
ftuk , day lang verlooren gehouden werdt , onlangs in
's Haage is weer gevonden .
V. Hoedanig was de inhoud?
A . fletzelve beftondt uit zes en twintig Artikelen, en
werdt altoos geacht als eene Grondwet des Vaderlands en
een Bolwerk onzer Vryheid, onder anderen bepaalende,
dat elke Provintie zou blyven by haare byzondere regeering,
voorregten en Godsdienst , doch bet fluk van Oorlog en
Vrede werdt overgelaaten aan de ALGEMEENE STAATEN .
V . Wat volgde daarop ?
A . Hierop volgde eerie fcheuring tusfchen de XVII zo
lang verbonden gebleeven Nederland/ehe Landfchappen
want zeven bleeven onder bet beftier der vrye STAATEN ,
en tien deeden hulde aan PHILIPS , waarvan zy daarna
berouws genoeg hadden ; doch bet Been tot heden toe zo
gebleeven is .
V. En dat was genoeg ter voortzettinge van den oorlog?
A . Zekerlyk : want die fcheuring maakte eene verzoening enmooglyk, waarom FARNESE los ging op MaaJtricht,
dat vermeesterde , en er eenen grouwzaamen moord aanrigtte : doch kort daarna beproefde men to Keulen den vrede
to maaken, dat vrugtloos afliep .
V . Wat vertoonde WILLEM de I. by die gelegenheid?
A. Door bet afflaan der voordeeligfte aanbiedingen, vertoonde by eene edelmoedigheid van ziel, grooter mogelyk
dan men ooit in hem gezien hadt .
V. Maar was de Graaf van RENNENBERG hem daarin
gelyk ?
A . Zeer ongelyk : want deeze trouwlooze viel of tot
rfLIPS zyde, en deedt Groningen omflaan, bet Been eenen
inlandfchen kryg van vier jaaren gaf .
V . Wat deeds de laage PHILIPS tot redding zyner zaaken P
A. Hy dagt, door eene nieuwe aanftelling van MARGARrET tot Landvoogdes , de zaaken van aanzien to doers
veranderen, en WILLEM den I. van kant to helpen, door
vyf en twintig duizend gouden kroonen to belooven aan
helm , die denzelven van 't ]even zou herooven .
V . "'at befloot deeze nieuw aangeftelde Landvoogdes?
A . MARGAREET , de hooggaande onlusten bier ziende,
bedankte en vertrok ; maar de STAATEN der Vereenigde
Provi9tien zwoeren PHILIPS openlyk of , op den 27 July
des
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des jaars 1581, het geen eene aonderlinge proef van moed
en grootheid was , en huu niet weinig aanzien in Eu .
RoPA gaf.
V. Wat bepaalden de STAATEN ten aanziene van den
Godsdienst?
A. Zy maakten ook in dat jaar veele kerklyke fchikkin .
gen , en beflooten den Gereformeerden Godsdienst , als den
heerfchenden, to zullen handhaven , maar ook andere Gezindheden to dulden .
V . Welke redenen gaven zy van die afzweering?
A . Zeven voornaamen , waaronder byzonderlyk geteld
werdt, bet vertreeden der Privilegien door Koning PHILIPS .
V . Wat bleek uit deeze groote Gebeurtenis ?
A . Dat alle Staatkundige verdrukkingen , door geweld
op den hals van vrye Volken geworpen, en gehandhaafd,
al by hunne geboorte, bet zaad van eigen vroege of laate
veiwoesting met zich voeren, waaraan PHILIPS niet fcheen
gedacht to hebben .
V. En verder . .
. 2
A . Dat geene heerfchappy kan duuren , dan die op regtvaardigheid gegrond is, en dat alle gezag, 't welk niet door
edele weldaadigheid en liefde tot het Volk getemperd is,
lpoedi; vernietigd wordt .
V. En eindelyk
?
A . Dat alle aanflagen , door dwang gefteund, zwak en
onbeflendig zyn, waarom zy fpoedig door een tegenftrydig
geweld om verre gefinakt worden , gelyk de Boning toes
zo duidelyk ondervondt, maar niet kon tegengaan?
Rekenin en Verantwoording der Liefdegiften , ten behoeve
der
oodlydenden, door de Overfkroomingen van 's Lands
Rivieren in het 1aar 1784 .
Te Amfierdam by P . den
Hengst, 1790. In Folto .

it Stuk, 't welk ter nagedagtenisfe firekt , van eene der
uitgebreidfte overftroomingen in onze Gewesten , en
D
to gelyk een gedenkteken fticht, zo van de liefdaadige medcdeelzaamheid onzer Landgenooten , -.Is van de verftandige inrigtingen en den onvcrmoeiden arbeid dier lufwaarde
I leeren , welken zig wel hebben willen belasten , met de
uitdceling der verzamelde penningen, behelst een volledig
verflag van alles wat tot dit onderwerp betrekking heeft . I let Voorberigt ontvouwt ons het jammerlyke ongeval, dat
veele
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veele Ingezetenen in zeer behoeftige omftandigheden
pelde ; en meldtons, hoe 't medelyden, zo in 'topbrenger;
als inzamelen.en uitdeelen der Liefdegaven, werkzaam geweest zy, om die elende to gemoet to komen-, en 't lot der
ongelukkigen, naar de toedragt der zaaken, to verzagten,
en, zo veel mogelyk was, draaglyk to maaken . Behalvea
bet algemeene nut van 't aangevoerde, met betrekking toe
dit voorval, kan het zelve ook vervolgens zyne nuttigheid,
hebben , ten aanzien van foortgelyke gevahen ; dewyl de
Heeren van de Comntisfie een naauwkeurig berigt geeverii
van hunne genomene maatregelen, en de wyze, waarop ze,
dezelven ter uttvoeringe gebragt hebben ::'t welk anderen„
lien in laater tyd zodanig een post mogt worden aanbevo
len , ter leerzaamer handleidinge kan dienen .
Op dit
Voorberigt volgt, als ter verautwoordinge val1 hun gehouden gedrag , eerst eene algemeene rekening van orltvangst
en uitgave ; en voorts eene byzondere verrekening van de
befteeding der liefdegiften , in de onderfcheiden Gewesten
welk alles bet bovengemelde bekragtigt en ophekiert : waartoe ook eenige Bylagen , betrefFende de gemaakte fchtk$ingeu , en derzelver to werk itelling , kunnen ftrekken .
Wyders heeft men, ter nadere ophelderinge van de gebeurtenisfe zelve, hier nog tusfchengevoegd, een Bericht van,
bet ddooibreeken der Dyken, en de daar door veroorzaakte
Overftroomingen van veele Landftreekeu , gelegen in de
Provincien Gelderland en Overysfel, en in bet Hertogdom
Cleeve, voorgevallen in bet laatst van February eu 't begin
van Maart 1734 . In dit Berigt, opgemaakt uit de naauwkettrige waarneemingen van de kundige Heeren Landmeeters F. Beyering en C. van Dieat, wordt ons eene juiste
befchryving van 't merkwaardige deswegens medegedeeld ;
en dezelve gaat vergezeld, met alleen van eene algemeene
Kaart, die de overftroomde Landen, mitsgaders de plaatzen
der doorbraaken en der ysdammen , onderfcheldenlyk aanwyst ; maar tevens van nog eenige byzondere aftekeningen
van aldaar voorgevallen doorbraaken en de veranderde Jigging der nieuwe dyken ; welk een en ander bet beloop
deezer fchadelyke doch meerendeels gelukklg herltelde gebeurtenis to duidelyker onder 't oog brengt .
Men,
vindt bier des niet flegts eene verantwoordende Rekening
van de daartoe verleende Liefdegaven , maar ook cene
voldoende melding van een voorval, dat in meer dan tin,
opzigt zeer merkwaardig is .

Ver-

WRZAME UNO VAN STUK$EN.

Verzameling van Stukken, taakende de Procedures , voor
den Hove van Gelderland, geventileerd
en tegen onkheer G. W . ZUYLEN VAN NIEVELDT . Befchreven zn de
Ridderfchap des Quartiers van VeEuwe, enz . enz . Te AmJierdam by J . Mart , 1790 .
Behalvezt eene uitvoerzge
Voorrede, 191 bladz . In gr. octavo.

n deeze Verzameling zyn byeengebragt alle de Stukken,
behoorende tot de Procedures en bet daar op gevelde
Vonnis van 't Hof van Gelderland op en tegen Jonklyeer
G . W Zuilen van Nieveldt , wegens eene Misfive , door
hem en andere kidders ondertekend , den 2 September
1786, gefchreeven aan H . Ed . Gr. Mog . de Heeren Staa .
ten van Holland en Westvriesland . Zyn Ed . heeft zig
aan dat vonnis onderworpen , en befchottwt alles als eene
in de menschlyke vierfchaar afgedaane zaak . waarover
geen verdere regtsdwang kan of mag gaan . ban , begry.
pende, dat, des niettegenftaande, de overweeging van 't
inwendige natuurregt , raakende pligt en deugd , haare
kragt blyft behouden, zo oordeelt by dat bet hem ontegenzeglyk vry flaat, en by geregtigd is, om zyne zaak van
die zyde openlyk to behandelen . flier toe fchikt zyn Ed .
eerie Voorreden voor deeze Verzameling geplaatst , in
welke by, als iemand, die, fchoon by menschlyke vierfchaaten gedbemd, naa herhaalde gemoedlyke overpeinzingeu , zig verzekerd houdt , in dat veroordeelde gedrag,
niets gedaan to h9bben, dan 't geen pligt en deugd, naar
omftandigheden van zaaken , van hem vereischten , zyne
verdeediging op een manlyken toon voordraagt.

I

De Hollandfche Wysgeer in Praband. [ lets sneer dan een
Roman
.
J Door G . PAAPE . Tier Deelen . Tb Dordrecht
by de Leeuw en Krap, 1790 . In gr . Octavo .

Onder bet verhaal der ontmoetingen vats inzottderheid
~J twee uitgeweeken Nederlandfche Patriotten, van eend
zeer verfchillende geestgefletdheid , voerende de een een
bedaard Wysgeerig character , terwyl de ander de onbedachtzaame wispeltuurigheid zelve is , fchetst men bier,
by den aanvang van dit Gefchrift, bet character der Brabandfche Natie . Vervolgens maalt men ons of het Patriotis .
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tismus der Brabanders en der Vlanmingen, met a*mryzfnS
van bet onderfcheid ; zynde dat der laatften veel befchaat-,der dan dat der eerllen ; tit welken hoofde dat der Viaamingen ook meer overeenkomst zou hebben met bet Franfche Patriotismus, dat hier tnsgelyks befchreeven word t,
by gelegenbeid dat deeze Nederlandfehe Vlugtelingen naar
Fransch-Vlaanderen getrokken waren . Het een en 't aner
levert verfcheiden weluitgevoerde trekken , die ons de
zeden eu denkwyze der inwoonderen van Oostenryksch-~
Braband- en- Vlaanderen zeer juist voor den geest brengen :;
en zulks gefchiedt veelal met inmenging van voorvallen, die
de ontwikkeling daarvan op eene gepaste wyze gevallig doet
voorkomen . In zo verre is de Heer Pope vry wel in de
uitvoeringe geflaagd ; en fehoon men rede mogte hebben,
om hem hier en daar, ter zaake van noodelooze uitweidin,gen en nutlooze plaatsbefchryvingen , van gerel theid iii
zyn opftel to befchuldigen, zou men dit, egter om reden
nog at gereedlyk over 't hoofd zien . Maar men kan niet
wel zo gunftig oordeelen, over zyne invlegting van een at
to fterk Romanesk verhaal , van ten door wraakzugt gedwarsboomden minnehandel ; dat een ttanmerkelyk gedeelte
van (lit Gefchrift beflaat . Buiten dit fluk, heef by Reeds
de waarfchynlykheid in 't oog gehouden, en de verhaalde
ontmoetingen komen gemeenlyk wel ter fnede ; ook zoo
ten weluitgevoerd Minverhaal , ter loops bygebragt , iit
zyne fchryfwyze niet ongepast geweest zyn. Maar hier
heeft by zyne verbeelding den losfen teugel gevierd
om
ten wraakzugtigen ten fterkfte of to maalen ; dit heeft hem,
herhaalde keeren , omitandigheden doett verzinnen , die
met verfchynzelen en uitwerkingen gepaard gaan , welken
tegen alle waarfchynlykheid aanloopen ; en bet Gefchrift
is, zonder dat het verhaal lets ter zaake doer of aangenaamheid byzet , to byster uitgerekt. - - ._ Ook doet bet ow
treemd , dat die zo by uitNek hooggaande wraakzugtige
n og befchouwd kan worden , „ meer als cen verbilsterde
„ en zinnelooze, dan wel'als zulk een godvergeeten boos„ wigt , gelijk zijne bedrii en , bij dcn eerften opilag,
31 hem kenmerken moeten .'
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Zedekundig Handbook voor den Burgerftaat , van Dr, c . F.R.
Uit het Hoogduitsch vertaald , door E . voL*
BAHRDT .
KERSZ . Leeraar der Gemeente toegedaan de onveranderde
Augsburg/fche Geloofsbeltijdenisfe to Dordrecht . Te Dor.
drecht by H . de Haas , 1790 . Behalven het Voorwerk
432 bladz. In gr. of avo.
'fin bet ontvouwen der Zedekunde, bepaaldlyk met betrek.
j king tot Lied en van den Burgerifand , heeft de Heer
Bahrdt zich voorgeffeld, „ deels een volkomen en gerust .
„ itellend onderwtjs to geeven, hoe een burger in zijnett
i , (sand een regt gelukkig en wel to vreden mensch kaR
„ worden ; deels denzulken in 't bijzonder to leeren, hoe
• zij deeze hunne gelukzaligheid, in alle hunne burgerlijke
„ betrekkingen, verbintenisibn, bezigheden en omffandig„ heden geduurig ten oogmerk moeten -hebben ; wat zij in
• ieder geval van hun burgerlijk leeven doen mop-ten, out
• dezelve to verkrijgen, en welke neigingen, hebbelijkhe-• den, dwaalingen en misflagen zij to vermijden hebbem,
• om ze met roekloos to verwaarloozen ." Overeenkornftig met dat bedoelde is dit Werk tweeledig . Het eerfte
Lid behelst den algemeenen grondilag der gelukzaligheid van
een Burger, en de Autheur handelt in bet zelve, na eenigc
voorafgaande aanmerkingen , betreffende bet, nut der by,.
zondere onderwyzingen van den Burgerftand , mitsgaders
deszelfs natutir en waarde, over de gelukzaligheid als bet
doel van 't Burgerlyke leeven , en toont vervolgens aan ,
waar men 't op toe to leggen hebbe, om zich voor It genot
deezer gelukzaligheid vatbaar to maaken . -- flier toe
words, gelyk by doet zien, in de eerfte plaatze vereischt,
dat bet Verftand van den Burger opgeklaard worde , en
dat by gevolglyk die wegen inflaa , (welken bier aange .
weezen worden,) langs welken by tot de waarheid komen,
en van dezelve eene gerust(tellende overtuiging verkrygeiz
kan . 't Spreekt van zelve, dat hier geen uitgebreide Ge.
leerdheid noodig is ; de Autheur heeft alleen bet oog op
den Burger(tand ) en uit then hoofde bepaalt 'by zich tot
zodanige kundigheden , die de Burger , om gelukkig to
zyn , niet ontbeeren kan : to weeten eene genoegrcaame
kennis van den Godsdienst , eene voldoende Waereldken
nis, en een behoorlyk doorzigt in zyne beroepskundighe'
den . -•- By deeze ©pklaaring van het Verlcand wordt,
ten
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ten tweede vereischt eene • gefcliikte vorming van bet Hart+l

waarop onze Schryver vervolgens ftulle ftaat ; by welke ge .
legenheid by den Burger bnvenal Men'schliefde mboezemt,
yen hem tevens opleidt tot het bezef van zyne verpligting,
tom, als peen Menschlievende, de wederzydfche regten der
Menschheid ongefchonden to bewaaren . - En ten laatlie
Jot bier hog by, de noodige vorming van bet Burgerlyk
character, welks byzondere trekken de Autheur beknoptlyk
fchetst, met aanwyzing der verpligtinge , om dezelven in
agt to neemen . -- -- Ifet eerfte Lid hier mede afgehatideld zynde, gaat de Heer Bahrdt over tot bet tweede, gefchikt tot bet ontvouwen van de middeien ter bevorderihge
Bier gelukzaligheid, welken de byzondere betrekkingen vat'
den burgerftand aanbieden . In dit byzonder onderwy .t tot
-de Gelukzaligheid voor den Burger , in zyne byzondere beirekking'en ., legt de Autheur het 'L"r op toe, om den Burger

to leeren i hoe by zyne daaden in bet Burgerlyke leeven
zo hebbe iu to rigten, dat de waare geigl&aligheid'er pier
door verhinderd , maar veeleer bevorderd worde . Ten
dien einde dporloopt by de betrekkingen , in welken, de
Burger zieh bevindt , en deelt hem leerzatme ge4ragslesfen mede, die een weezenlyken invloed op zyne gelukza3igheid kunnen hebben . Met dit oogmerk handelt by over
de Godsdienstoefeningen van den Burger, deszelfs gedrag
omtrent den Staat I en betrekkingen tusfchen den Burger
en de Overheid van de plaats zyner wooningei Verder
over de huishouding van den Burger, bet burgerlyke beroep, de burgerlyke regten, en de burgerlyke verkeering,
beneffens de voorzrgtigheid jegens vyanden, en door hunne
gebreken lastige Medeburgers . Wyders nog over de burgerlyke vermaaken, den Huwelyken Nat van den Burger,
en emdelyk de burgerlyke opvoeding . - 1-Iet eene en 't
andere gedeelte van dit Gefchrift is met zo veel oordeels
~itgevoerd ,, dat bet alle aanpyzing verdiene ; als behel~ende cen In zyne foort volledtg Zamenftelzel van Zede3cunde voor den Burgerftand , zo duidelyk ontvouwd en
nadruklyk aangedrongen , dat bet pier wel misfen kunne
cyan een heilzaamen invloed to hebben , op de burgerlyke
denk- en handelwyze , indien her voorgeflelde maar met
eenige gewillige opmerkzaamheid nagegaan worde.
Ons beftek laat niet toe eon uitgewerkt voorbeeld bier van
by to brengen . Men vergenoege zig dan met zyne les ;
over bet vry beoordeelen van) onzen Naasten , welke ire
.dc Burgerlyke verkeering in agt gonomezt behourt to wotden .
j , Gy
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„ Gij kunt, zegt by, over de daaden, zeden en onvolinaal theden uwer medemenfchen vrij oordeelen , onder de
volgende voorwaardett, maar die dan ook to zamen moetca
aanweezig zyn . (t .) Dat alles zeker waar, en bij-gevolg to
vooren naauwkeuiig getoetst en onderzogt zij, waarover gij
oordeelt . (2 .) Dat gij uwe oordeelvelling den geenen, dien
bet aangaat , zelven zeg t, of ten minflen zo luid, dat hij
Let hooren en zig verdeedigen kan . (3 .) Dat gij het met
befclaeidenhezd, en niet op eene hoonende, hevige en onbeleefde wijze zest . (q..) Dat gij bij nadeelige bec)ordeefingen
van anderen liunne goede zijde niet verbergt , maar hunne
waarde, welke zij in ecu ander opzigt hebben, iegt laat
wedervaaren : en, ('t geen de hoofdzaak is!) dat ;ij einde .
lijk (S .) bet nogtans uooit doet, zonder een betaamlijk oogierk daarbij to hebbeu, en to voorzien , dat gij het zelve
waarfchijnlijk zult bereiken ;
om, of den geenen, (lien
bet aangaat, tot eene nuttige zelfskennis to breugen, of anderen voor groote fchade to bewaaren , welke zij zouden
kutincn lijden , indien gij uwe beoordeeling terug hieldt ; of
om it zelven daardoor tegen agterklap to verdeedigen .
„ Derhalven is bet cen te ;enovergefteld zondig misbruik
van uw regt, om vrij over anderen to oordeelen, (i .)wanneer gij elke nadeelige beoordeeling, die in me gedagtea
opkomt, zonder dezelve naauwkeurig onderzogt to hebben,
verinetel uitzegt ; (2 .) zonder een betaamlijk en waartchijiilijk bereikbaar oogmerk ; en wanneer gij tevens (, .) dceze
nadeelige beoordeeling flit, agter den rug van den anderen,
verfpreidt, en zelfs nog bovendien (4 .) fpotagtige gebaarden, hooncnde mienen en uitdrul kingen daarbij voeg ;t , en
(s .) zonder zijue goede hoedanigheden, nevens zijnc ;cwaa.
de, to ftellen , en hem regt to doen wedervaaren .
„ Op deeze wijze, moet niemand uwer, Geliefde Afede1urgers ! zig veroorlooven , om nadeelig over anderen to
oordeelen , zelfs niet in het gezelfchap der vertrouwdfte
vrienden : want het is op zig zelf onregtvaardig, naar de
ttitfpraak van JESUS ; 't geen gaj niet wilt dat u de liedema
doen, enz . en wat meer is
de verraader ilaapt oak
niet : de veroordeelde komt bet to weeten, en daaFLit untftaan kwaade gcvolgen . Want nets in de weereld vethittcrt
meer, dan het kwaadfpreeken agter den rug, wanneer uieu
zig niet verdeedigen kan . Door dceze zoadige gewuonr, ;
inaakt gij u derhalven een vijand van alle men{chen„ (lie u
duizend verdrietlilkheden in het geheim en opeialijk l aixiten
uanduen .
1,ETT, 1791 . NO, J,
C
s ~vo, zt
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„ Voegt bij deezen raad nog deezen regel, die 'er bij bo .
hoort. Wanneer gij hoort, dat in een gezelfchap anderett
van uwe medemenfchen kwaad fpreeken, zo neemt geen deed
in bun gefprek . Want wanneer gij 'er deel in neemt en ook
iiw oordeel velt, haat hij, die beoordeeld is , za dra hij
bet hoort, ook u . Zoekt veeleer, indien gij kunt, die nadeelige beocrdeeling_tegen to fpreeken, en den geenen, die
valschlifk beoorfleqd wordt, met befcheidenheid to verdeedigen. Daardoor zult gij agting bij alle mnfchen verwerven, en, die dus van u verdeedigd is, zal zekerlijk liefde
voor a krijgen ."
En hierop toont de Heer Bahrdt verder, hoe men, in
plaatze van die flegte gewoonte, om de gebreken en onvol .
maaktheden onzer medemenfchen gade to flaan, en 'er over
to fpreeken, zig liever behoort to gewennen, om bet goe .
de, hetwelk zy bezitten, hunne gaven, hunne bekwaam .
heden, de beste zyde van hun character, hunne braave daaden op to zoeken, en hen door openlyke loffpraak to vereeren ; waarvan by het pligtmaatige , nutte en aangenaame,
indrukbaar voortlelt .

Proeve eener Theorie der Nederduitfche Poezy, door o . c . F.
HOFFHAnM. Te Amfierdam by P . J . Uijlenbroek, 1788 .
In gr . oftavo, 215 bladz .
oen ARIOSTO zynen raazenden Roeland vervaardigd, en
denzelven aan zekeren Kardinaal ter leezinge gegeeven had, vraagde deeze aan hem : , waar drommel hebt gy
ss toch alle die zotheden vandaan gehaald?"---- Dezelfde
vraag zou zeer gepast aan den Schryver deezer Proeve herhaald kunnen worden, als hebbende by zich voornan,enlyk
toegelegt, om zodanige gezegden, het zy in ernst of boert,
van eenige Dichters aan to haalen ; die dan , buiten hun
verband befchouwd ., een byzonder Mengfel van vernuft en
gekheden opleveren , tot welks zamenvoeging wy BROEaJIUIZEN , ANTONIDES, noch OVERBEKf, , i1a flaat zouden
geacht hebben,fchoon ze, volgens deeze Proeve,bladz .2o5,
zelfs geprcedestineerde Apotheekers waren .
De inhoud deezer Theorie beflaat in de volgende 99 . §§ . §. i . Het profa is de taal alter Menfchen. § . 2 . De poezy
is de taal der Goden . § . 3 . De poky is profa in vaErzen .
§ . 4 . Vaerzen zyn kunftig geordende voordryen . §. 5. gaerzen zyn regels die gezongen kunnen warden . § . 6 . Hen, dis
,Ywr-
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iaerzen maaken, noemt men Dichters . S. 7 . Het vaerzen •
maaken is eene byzOndere kunst . § . 8 . Het vaerzenmaaken it
eerie aloude kunst . § . 9 . De poezy verbind het dicker en
vaerzenmaaken . § . io. Het eigenbyke dichten is geheel gem
kunst. § . ii . -let woord dichtkunst is eene oneigtvlyke uit4rukking. S . 12 . De dichtftofe is hot profatifche .deel der
poezy. § . iq. Hot abftraf e dichten is alien Mezfe1en eigen .
§ . 14- Hot dichten is een louter handwerk . § . i5 . Hit uaakte
dichten is eene lichte uitfpanning . § . T6 . Elk early, roan en
geed burger kan., en mag , dichten. § . I7 . Dichtond werpen
ayn fiechis droanien . § . 18 . Dichtanderwerpen zyn,gtmeenlyk
praat . § . i9 . Dicbtonderwerpen zyn veeltydis - enss § . mo.
Het dzckten *an een fchandelyk en verachtelyk bedrt' irorden .
§ . 2T . Hot vaerzenmaaken is een vermeakehyk en rM kdelkos
kedryf. § . 2a, De vaerzen zyn hat kunftigJte .enwreunJykfte
deel der poezy . § . 23 . Trant en rym vormen hat vazen der
vaerzen. § . 24,. De trant is bet ligckaam der vaerzen- . §, 2 .5.
Het rym is de ziel van een vaerr . § . 26. De maat it de poLr
van een vaers . § . 27. De hoeveelbeid , der voeten karakeerifeert
eon vaers . § . 28 . Een rist vaerzen beet man een koepdet of
firophe . § . 29 . Een fchakel van vaersristen beet ten L .ierdicht of Ode . § . 30 . Een famenhang van vaerzdnt heet een
dichtfiuk. § . 31 . De vormen der dichtfiukken zyn mnigerlei.
§ . 3a . De zangwy5e der vaerzen richt zich naar Jon aart van
bet dichtftuk . § . 33 . Mlle dichtfigf'en moeten in . vaerzen begrepen zyn . § . 34 . Poetisch profa is con onding . § . 3 . Tooneelftukksn in profa zyn niet to dulden . § . 36. Het profa ftaat
TEGEN vaerzen, gelyk print en tegen fchtlderyen ftaan . § . 3y.
De poezy heeft veele voordeelen ,oven het profa . § . 3 De
dichter munt uit boven den profaist, gelyk de trompetter boven
den omroeper. § . 39 . De vaerzenniaaker fiaat verve boven den
dichter . § . 40 . Op de vaerzen aileen komt het aan . § . 4I .
In vaerzen word geen middenmaat geduld. § . 4z . Men brenge
in vaerzen was men wit en kan. § . 43 . De poezy kan alzint
taag zyn . § . 44 . De nederigheid is den pceeten eigen. § . 4' •
Ret oorfprongklyke do's niets ten voor deele van vaerzen . § .46.
Hy , die in vaerzen vertaalt, is alzins poeet . § . 47. Een
dichter kan flechts door een dichter vertaald word en . s .48"l~ynakeuithmscprofatdihuken
. § . 49. fiyi
in vaerzen mag geenzinr natuurlyk zyn . 5 . ~ . De peesifche
vryheid is alleen betrekkelyk tot bet vaerzenmaakeno § . 51,
Stoplappen zyn in "aerzen geoorloofd . § . 52 . Ret vaerzenmnaaken vereischt GENIE . §. 53 . Men moet tot een vaerzenmaaker geboren zyn. §. 54 . Tot em' murzenmad;ker word een
C 2
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goed geheugen vereischt . § . 55 . Tot het vaerzenmaaken mae;
men bezield zyn . § . 56 . De muziek is den vaerzenmaaker on .
ontbeerlyk . § . 57. Het vaerzenmaaken vereischt poetifche
ooren. § 58 . Ret vaerxenmaaken fluit i de IVaskunst in zich.
§ . 59 . Oefening en kunstliefde moeten den vaerzenmaaker vormen . § . 6o. Het vaerxenmaaken is eene xeer kritieke kunst .
§ . 61 . Het vaerzenmaaken is de roemwazrdigfle aller kunflen .
§ . 62 . De vaerzenmaaker fchryft opHerkules pylaaren. § . 63 .
.Een puikdichter is een keurig vaerzenmaaker . § . 64 . Slechte
vaerzenmaakers beet men rymelaars . § . 65 . Ret rymen is
de kung der kunflen . § . 66. Het rymen is eene zeer aloude
kunst. § 67 . Door bet rymen wora de geheele oefening der
poexy uitgedrukt . § . 68 . lets berymen is een dic'htftuk vervaardigen . § . 69. Alle gerymde regels zyn vaerzen . §. 7o .
De nude leverrymen waren zeer gefchikt ter opbouw der poexy .
§. 7.1 . Dichten, vaerxenmaaken en rymen, heeft eenexlei betekenis . §. 72 . De rymer munt uit boven den vaarzenmaaker en
dichter. § . 73 . .Vader VONDEL was een groot rymer. § . 74 .
Het rymen is eene heilige razerny . § . 75 . Bet rymen is een
zeer moeilyke arbecd . § . 76 . Het rym is in vaerzen geenszins
to misfen. §. 77 . Rymlooze vaerzen zyn geene vaerzen . § . 78 .
Het rym in vaerzen is xeer natuurlyk . § . 79 . Het rym moet
in vaerzen altyd gehoord worden . § . 8o . Een dichter weet
rolies 'uit zyn rym to vormen . §
Het rym bezit tooverkrag'
ten . §. 8 : . Flet rym is geenxins
. 81-een flaaffche boei . § . 83 .
-Ilet rym bezielt den dichter . § . 84 . Het Coeval by rym &a
v66r, en het bezielend rym volge . § . 85 . Men kan niet to veel
ziel in een vaers brengen . §. 86. Tusfchen fommige rymwoorden heerscht waare fympathie. § . 87. Hoe minder analogit
tusfchen twee rymwoorden is, hoe beter . § . 88 . Het rym geeft
den vaerzenmaaker gelegenheid om geestig to zyn. § . 89 . De
rdichters bezitten een rymmagazyn . §. 9o . De rymkunit en
fchilderkunst zyn gezusters . § . 9i . De rymkunst is alzins met
de zveefkunst to vergelyken . §. 92 . De rymkunst doet kunstgenootfchappen ont/taan . § . 93 . TooneelJpelvertaalingrymers
behoeven de oorfpronklyke taal niet' to verftaan . § . 94 . De
rymverachters zyn botterikken . § . 95 . De duivelsdrek is zeer
nadeelig voor de rymende genie . § . 96 . De poexy en taalkunde
pan hand aan hand. § . 97 . Het vaerzenmaaken dient ter
opbouw onxer taal . §. 98 . Het rym en de maat zyn de beste
gidxen ter taalkunde. § . 99 . Het vaerxenmaaken geeft gelegenheid om nieuwe woorden to fmeeden .
En, om het
getal even to maaken , had de Schryver 'er nog kunnen
byvoegen : $ . ioo. Hat vaerxenmaaken houd de gekken in 't
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Dol'rt,ir bezig. Waartoe hem dan het volgend vaers, door
een gek gemaakt , en door
van dienst had kunnen zyn .

VAN EFFEN

medegedeeid (*),

This op, heis near in 't knekelhuis
Daar Lysbet vlooit den deken,
Met hom'len flom'len, en gedruis
Gelyk 't ons is gebieken .
Den cen valt op den ander aan
Zy volgen op malkander ;
De winden met hem fpeelen gaan
Ar'flot'les, Alexander .
Deeze geheele Proeve eener Theorie der

Nederduitfche

Poezy fchynt niets meerder dan eerie Theorie pour rire,
zo als de Franfchen hunne Dramas , of kluchten , om to
lagchen, noemen . Befpottende op veele plaatzen aartig de
gevoelens van zhdanige Lieden , welke meeneri, dat de
Dichtkupst enkel in rym en maat beftaat. Intusfchen zou
men de woorden, om to lagchen, mogelyk, met goed gevolg op den tytel geplaatst hebben, nadien wy lieden hebben aangetroffen, die eenige zaaken nit deeze Proeve, als
in ernst voorgefleld, verdeedigden : denkelyk, om dat de
overgang van boert tot ernst hen, in des Autheurs lyl,
niet duidelyk genoeg was ; of, om dat eene Ironie van zo
veele bladzyden, eindelyk, verveelend en onwaarfchynlyk
wordt. Dus hebben wy, by voorb ., het volgend gedeelto
der 44fte § . , zo wel ernflig als ironisch hooren opvatten,
fchoon wy dan , zo als heden, enkel koele aanfchouwers
bleven .
,, Men vind alom voorbeelden , dat poeeten van zichzelven, zeer ootmoedig en nederig fpreeken . Aldus zegt
DE DECKER, in zyn Lof der Geldzucht : bladz . 119,
Daar is onlangs geletn een Decker opgeflaan,
Een dichterken van Dort, 't welk ook wel derf be ffaan
In zyn Nehrduitfchen rym ons to wet oftetouwen.
Dat bloeiken, entt.
x, Zo noemt FOCKENsROCR zichzelveu, in zyne Dichttwerken, Deel . II. bladz . 38z,
E*) Hell . Spectator, D . I. bl. T90 .
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Een Poeetje
AS een fcheetje

In bet Steedje
A n bet T.
1)us
legt
•
JACO$us ROSSEAU zynen
Krispyn, in den mond, bI . 69,

xingettden Kraamer,

Ook heb ik de ontmantelde Apotheker Rootkeel zander knit,
Ook Aran en Titus, boertsg berymd door Rosfeau, dat gekke Poeetje.

• Zo laat VAN DER HORVEN zyneir Dokter Windmolen
zeggen, in bet Kofyhuis, 2de Tooneel,
Ik lagb met Willem van der Hoeven ;
Die fast de koi mee dwars op jchraeven :
By wit mee ryrhm,, goeije man!
Mar och! de bloed weet nergens van .

• Zo Iaat rcomsz zynen Nie*ant zeggen, in Iemant is
N ieman: , ilde

Bedr.

6de

Toon .

Ik beet geen Nomsz, Mynheer ;
.Dat is eels rymelaar : zyn work is vol gebreken ;
Oeh! als de jonge ferft sal Niemant van hem fpreeken .

• Somtyds echter is de nederigheid der Poeeten niet ter
;goeder trouwe, en fnorkende verwaandheid onder huane
zelfbefchimpingen verborgep ; want men weet, hoe zy zich
belgen , als het publiek, of ten ligchaam kntieken hunne
ronde taal naar den letter opneemt . De zo even sangebaalde ootmoedife Nomsz, lien zeker de geestigheid zyner
iangebragte zelf9efchimping kittelde ; hoe gevoelig beledigd
vond by zich niet, van de Schryvers der Vaderlandfche
Letteroefeningen, door hunne beoordeeling van zynen Amafis I En echter hadden die Schryvers, op verre na, niet van
hem gezegd
Nomsz it een ryenelaar : syn werk is vol gebreken ;
Och ! als de jonge f erft zal niemant van hem fpreeken . "
Welk eene Dheorie deeze Proeve derhalven belooft, kan
men uit het aangevoerde, vergeleken met den opgegeeven
jnhoud, genoegzaam opmaaken . Had de .Schryver zich
enkel bezig gehouden, met in eenen ironifchen zin to melden,
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den, wat de wezenlyke Poezy niet is ; daft had men 'er het
tegengeftelde voor gehouden, en daaraan mogelyk gegist,
wat de waare Dichtkunst is. Had by geen ernst en boert
door malkaar gemengd : beide niet dikmaals op een zelfden
Loon voorgedraagen, dan zou de Leezer 'er iets uit hebbea
kunnen leeren . Maar wat moet men nu uit dit Werk opanaaken? -- Moet men gelooven, dat bet werktuiglyke itt
de Dichtkunst, als de maat, de trant, het rym, enz . geheel nutteloos zyn, en tot die kunst niet behooreii : zo als
men uit het ironisch pryzen van die hebbelykheden moet befluiten? Of moet men het poetzsch proz voor bet waare wezen der Dichtkunst houden, zo als zyne ironifche verach,zing van hetzelve zal to kennen geeven? - Deeze en ver1cheidene andere zaaken blyven onbehst , door de onbe'
ftendige redeneerwyze van den Schryver .
Op zommige plaatzen zou de Uitgeever den Autheur nog
eenige voorbeelden hebben kunnen aangeeven, die wy flu hi
deeze Proeve niet ontmoeten . By voorbeeld, onder de Too-neelftukken, die in 't oorfpronglyk enkel profa, maar in de
vertaaling Vaerzen zyn geworden, zouden ook behooren :
Wzlhelmina van Elondheim, en Fanfan en Ktaas, beide van
den Heer UYLENEROEK, ten ware de laaxfte met den lof niee
gediend ware , welke een ander Dichter by deeze gelegenheid ontvangt, nameulyk : „ BERTUCH'S E fride is niets
dan een lap profa, maar KASTELEYN's Elfride is een keurlyk
Treurfpel." -- Schoon wy niet gelooven, dat iemand, buiten den Schryver, >sERTUCH's Elfride voor een lap, maar
wel voor een geheel afgeweeven web profa zal houden ; kan.
men toch in zo verre met hem inftemmen , dat KASTELEYN's
Elfride een keurlyk (wel uitgekozen) f uk is, welkers beryming driemaal meer waarde heeft dan het zamenftellen van
ecn Waldheian , of andere foortgelyke Tooneellhikken ; wier
verfcheiden Tooneelen, nit de Romans afgefchreven, en
bier en daar met eene kleine verandering in den vorm, die
Met Tooneelfpel vereischt, voorgedragen worden . Het berymen van uitmuntende Tooneelfpellen voor onze Schouwburgen verdient veel meer aanmoediging dan her zamenitellen van zulke zogenaamde origineelen . Wil men het rym
echter nit zodanige ltukken verbannen, wy hebben 'er niets
;egen, mits men de Dichters of Berymers, of hoe men ze
ook begeert to noemen, alle even onpartydig behandele.
De Heer HOFFHAM verhaalt, hoe zeker Kranken, gekweld
werd met de derdendaagfche koorts, die, raet den derdeu
poroxismui en vervolgens , in poetifche fluipen uitbrak, zo
dat
C 4
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dat de Lyder, geduurende elke koorts, een vloed van juiit
gerymde Vaerzen uithraakte ; welke rymkoorts de Heer
ABILGAARD to Koppenhage, volgens de Gedenkfchriften-der
Deenfche Geneeskundige Maatfchappy , genas door 4sfa
foetida en gummi ammoniak . Onzen Geneeskundigen, welken zodanige Patienten mogten ontmoeten, raaden wy enkel indachtig to zyn, aan bet middel Ao . 1788 in ons
Vaderland uitge1 omen, namenlyk aan de Proeve eener Theorie der Nederduitfche Poezy ; nadien men dezelve, in plaatfe van Asfa foetida, kan gebruiken , dat Loch met minder afkeer zal kunnen gefchieden .
De Heidelbergfche Catechismus in LII Gezangen, door
J . IIAZEU, C . ZOON. Te Amfterdam, by N . T. Grar
vlus, 1790. In oEavo, zoo bladz .
Zy, welken cenig denkbeeld bezitten van de poetifchy
verrukking, of van den geest welken bet dichtvuur
ontvonkt en brandende houd ; zullen uit den tytel van
Catechismus reeds kunnen opmaaken , dat zy niet veel dichterlyk genie in dit Werkje van den Heer H A Z E u behoeven to zoeken . Waarheden in bet afgetrokkene befchouwd ;
zelfs byzondere Leerflellingen van een of andere Gezinte,
kunnen wel eens aanleiding tot een fchoon Dichtfluk geeven, maar dan moot een Dichter bet anders behandelen
als in deezen Catechismus gehandeld is . Dan moet men o
van de gevoelens doordrongen zynde, zyn eigen genie
laaten werken, en zich geenzins to vrede houden, met
enkel in ry m to zeggen, het geen in profa ons reeds voorgezegt, of in een Catechismus voorgefchreven is. En dit
laatlle fchynt evenwel alleen bet doel van den Schryver
deezer Gezangen geweest to zyn ; nadien by niet alleen de
Antwoorden, of de zaakelyke inhoud van Vraag en Antwoord zamen, maar ook de Vraagen zelve, telkens in
zyne Vaerzen gewrongen heeft ; en, wanneer zulks op een
of andere plaatfe hem geheel ondoenlyk fcheen, heeft by
de Vraagen zelve onder de Blddzyden geplaatst, zo dat
men nu de Heidelbergfche Catechismus alleen breeder kan
zingen, dan men die gewoon is to leezen . Intusfchen- gelooven wy, dat het oogmerk van den Schryver, of Bery
mer, zeer goed gemeend is, en deelen onzen Leezeren
de drie eerfle Vaerzen van het vierde Gezang , of den
Vierden Zondag, mede : zynde by elk eerfle couplet , ook
telkens de Muzyk, of de Pfalm-wy~e, gevoegd .
Zou, .

y
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Zoude God voor Stervelingen
Nimmer eenig onrecht voen,
Pat Hy wit zyn Wet voldingei,
Die gees mensch toch kan voldoen ?

Neen, d neen ! then trouwen Beer,
Schiep de mensch zoo tot zyn eer,
Dat by kon zyn God behaagen,
En oek deen , 't geen Fly mogt vraagen. -.deh ! de mensch van God geweekm,
Ileeft zich, en zyn Nagejiacht,
Door des duivels helfche fkreeken,
En ayn fchuld ten vat gebragt. ---+
Moetwil, ongehoorzaamheid,
Ilebben hem bet pad bereidt,
Waarlp by zich zeif beroofde,
Van al 't gem hem God beloofdt .
Wit dam God bet overtreden,
Schoon het recht Hem wraak verfchaft,
lifval, ongehoorzaamheden,
In ons laaten ongeflraft?

Been,
God geeft ons fchrikkelyk,
van ayn toornsgheid een blyk,
Over de Erf. en andere zonden,
Die den meuseh bet hart doorwonden.
De Leezer oordeele nu zelf, of dit Dichtkunst, of Rym .
kunst, mag heeten .

lets van HENRIK ANTONI TOLLS, Predikant to here. To
here, by C . M. van de Graaf, 1790- In groot otTayo,
96 bladz .
TOLLe geeft dit lets in zyn 61fte Jaar uit ;
niet om (zo by zegt) daar mede to pronken : want daar
is het niet fraai genoeg voor ; maar om een welmeenend.
stedeiikteken op to rigten, i.) voor eenige allervo©rtreffe-
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lyk{ld, zo reeds overledene, als nog levende Mannen, die
aan het Vaderland en de Kerk van veel nut geweest zyti,
en nog zyn . a .) Oin aan andere Vrienden, -,ii zyne twee
overledene Echtgenooten, zyne liefde to verzegelen : en
eindelyk ten 3 j am den Leezer eenige byzonderheden mede to deelen, raakeide de Rederykkamet der Stad Camp .
'ere. Het laatfe, hoe kort, is zeker het beste gelukt,
blykende uit dezelve, dat 'er nog Wden een Rederykkamer to he1 •e p1aas lieel`t : voerende ten Spreuke : In reijn .
der _7onflen groeijende , hebbencfe tevens een A . B . C .
Bord e in haar fchild, Wordende de &oederfchap genoemd,
de Misfende Schol
; widr getal iiooit hover de 35, ea
nooit onder de 17 pweest is, zynde heden, nog 21 . De
Opperprins van deeze heerfche Rederykkamer is thans
de Heer JOHANNES DE vRIEND, Oud-Burgerrheester van
here ; en de Oud-Opperprins is de Heer JOHAN DIARILWS
CHALMERS, Oud-Raadpenfionaris van Zeeland . -- Dat de
Eerw. TOLLd Oak Lid is , bewyst de nitgave van dit
Boeksken .
Als een werk van Redenrykers uit de XVde en XVIde
Eeuw, en wel van zulken die als A. B . C. kinderen en
misfende willen aangetnerkt warden : ktlnnen zommigen dec .
zer rympjes 'er nog al door . latusfcben zouden wy de
volgende Vraage n, op bet eind der XVIIIde Eeuw, zo
min als hunne beantwoording, verwagt hebben .
VRAAG in 't

Saar 1 78 8 -

9 Broederen! wilt my verkonden,
Waar -word in 'c Bybelwoord 't gebruik van zESP gevonden
ANTw00RD .

't

Cobra* der zest is klaar to vinden,
Dit zeg ik aan myn Kamervrinden ;
br't eerie, in 't COtada Teflamerst,
Iii,. 't laatfle Beek seer wel Wand,
As 'r derde fluk, in 't twee4e deel,
Dus is myn anzwoord in 't geheel.
VRAAG in 't 3aar 1790-

1f'3

Wt

6 Broedtren ! wilt my verhaalen,
in rIMtt Naam juiit alle ds Vocal=
JtE
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ifte ANTWOOPD .
'k hind in Jexova's Naam juist elk do Vocalen,
Dat ken Bk u Beer Prins en Broederen verhankn f
Dan wat met dezen naaan bedoelt word, zeg ik niet ;
De omfshryving is to ryk, rnyn veer to zwakke riot .
nde ANTWOORD.
In TEnovA's grooten Naam
Al:nken ze alle vyf bekwaam.
En in dien van OJEVAAR,
)rind men ze alle by elkaar.
3de ANTWOORDI
HELIOGABALUS! dit konnen we u verhaalsnt
Beef; in zyn eigen naam juist alle de Vocalen.
Ode ANTWOORD .
ARTEMIDORUS heeft juiit alle do Vocalen,
In regten rang gefchikt, dig kurmen we u verhale'n .
Wy befluiten uit deeze en andere Vaerzen, even alg dd
Eerw . TOLLf, „ dat de Leden van deeze Redenrykkamer
noch bedryvig of werkzaam zyn, hoewel zy als A . B . e.
kinderen, en het verhevene det Dichtkunde nog mirf ende
Scholieren, zich flechts men rymen bezig houden ." Doch
wy gelooven niet, dat zy, du$ doende, meerdere vorde+
ringen in de Dichtkunst zullen maaken . Ook zou bet mogelyk al zo nut zyn, dat zodanige lieden, welke Yehova't
naam, naast dien van een Oyevanr, in huh Kreupeldicht
weeten to plaatfen , liever geheel bed r yflaos dan werkende:
waren : of zo zy al, om de Broederfchap in ftand to houden, moesten werken ; dat zy dan hunne onrype of overrype
vruchten niet verder lieten zien , dan volilrekt noodig
ware, om aan hunne verplichting to voldoen . Men kan,
met het beste hart, dwaasheden begaan, die mia eenvoudligen tot fnoode oogmerken zouden dienen, om zo wel de
zaaken als de perfoonen belagchelyk to maaken . -- Het
of beeldzel van den Schryver, dat voor dit lets geplaatst,
en de derde Proef der Ets . en Graveerkunst van JACOB
SCttWARTZENBACH , Schilder to Yere, is, doet ons meet
goedheid en eenvoudigheid, dan wel doorzicht, in 's mans
karakter voorbnderftellen . Aan die e~nvoudigheid fchryten
Wy de uitgave va .u deeze ryme4 toe, vQOraf egaau door verfchei+
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fcheidene Lofvaerzen, naar den ouwerwetfchen trant : doch
wy raaden zyn Eerwaarde geen vervolg van foortgelyke
fukken aan ; al riepen alle de aankomende Prinfen der Rederykkatuer to Vere, met den Heer PIETER ANGOtssE :
Gs so voert ! en doe nog meer,
Om de misfende Scholieren,
Door ukv zwaanenfchaeht to fieren .
'k Dank u, Wel . Eerwaardig Heer!
Proeve van Oordeelkunde, betrekkelyk de Poesy. Te Utrecht, by do
Wed . J . van Terveen en Zoon, 17 .90 . In gr. $vo. 24 hladz.
eermaalen hebben wy den Heer BELLAMY als Dichter, en den
Heer BLAIR, als Oordeelkundigen, don vereischten lof ge .
geeven . In dit fukje heeft men eenige gezegden van den laatflen,
als toetsfteenen voor het Dlcht(tuk bet Onweder, van den eerften
aangevoerd ; en uit dezelve b9wezen, dat dit fukje van BELLAMY
waarlyk fchoon is . Deeze Proeve fchynt van een' aankomeling ;
en, indien dtt zo is, dan verdient dezelve wezenlyk aantnoediging .
Intusfchen gelooven wy, dat rooT, die ook bet Onweder bezongen
lbeeft, niet wel met BEL.LArgY vergeleeken mag worden . Hunne
genien flaan to ver van elkander, rooT count uit in zagte fchilde .
zingen ; BELLAMY in grootfche en Route beelden. En welk een
syd is 'er tusfchen bun beiden 1

M

De Academic der Prouwen, of Magazyn der Perliefden . Under de
Zinfpreuk : Idony foit qui mal y penfe . Twee Deelen. To
Cyprus, by de Erven Atnoureus . In oftavo, 412 bladz.
TTrouwen, welke haaren lust in de fludie ftellen, zullen nit
V den tytel van dit Boek kunnen opmaaken, daS zy in deeze
.dcademie meet wellustig dan geleerd kunnen worden . Alles war
wy 'er in gelezen hebben, zelfs bet 'voorgeplaatst Betoog, heeft
ons een ongunftig depkbeeld ingeboezemd wegens bet hart van
deeze en foortgelyke Schryvers, die zich enkel toeleggen om de
jeugd to verpesten ; de onkuischheid ten troon to voeren, en den
band van bet Huwelyk, die gewenschte band van wettige zamenleving, in een haatelyk daglicht to plaatzen . Een reeks van
Ligtekootjen, uitvaagfels van her menschdom, verfchynen, in dit
Boek, op bet Tooneel ; verhaalen, zo onbefchaamd als Hunne
godlooze'levenswyze past, haare onkuisfche voorvallen ; en zeg.
gen zelfs : „ Laten wy bet dragen van flaaffche ketenen (namen .
lyk die van her Huwelyk) aan den gemeenen man over, die der
Win zyn alleen bekwaam ons zamen to binden ." De minfle ftu .
aie in dit Boek zou van de Vrouw, of Maagd, die zulks dt:edt,
Waarlyk geen voordeelig getuigenis geeven .

A L G E M E E N E

VADERLANDS CHE
LETTER •O EFENINGEN,
tJitlegkundig Woordenboek, ter' Ophelderzng van de Schriften
des Nzeuwen Verbonds, door Q . HESSELINK, A . I, 112
Phil . DoE . Hoogleeraar in de Godgeleerdhetd en LTTysbegeerte, by de Doopsgezinden to AmJterdanz . Te A 1nJt . by
J . Yntema en de Erven P . Meyer en G . Warnars, 1=90,
Behalven de Voorreden, 332 . bladz . in gr. Svo .
choon bet den

niet konne gezegd won .

Nederlanderen
den aan Woordenboeken in 't algemeen, on althans
S
aan geene, tot de Verklaarmg der Heilige Schriften be-

hoorende, to ontbreekcn : en het dus cen overtollige arbeid
fchyne die to vermecrderen, gelooven wy dit fchynbaar
regtmaatig vonnis to mocten wraaken, ten opzigte van
het Schrlftuurlyk IVoordenboek , thans voorhanden .
De bynaam Uttlegkundig wekt teritond aandagt e als bepaalende den aart des VV erks : zo dat men daariu , met
agterlaating van 't geen tot de Aardrykskunde, Tydrekening , enz, behoort, verwagt aan to treffen , do verklaarnngvan do eigenlyke betekenis der Woorden en Spreckwyzcit
in de Oorfpronglyke Taal der Heilige Schryveren . met
nevensgaande Ophelderingen der daartoe behoorende Schriftuurplaatzen .
Indedaad, mogen wy, met den Hoogleeraar in zync Voorreden, zeggen : ,, Van hoe groot belang hot zij, ten cin„ de de waare meening van eenig Schrijver wel to verfaan,
~~ het gebruik der Woorden, en de hun bijzondcre Spreek„ wijzen, zo veel mogelijk, ult zijue eigene Schriften,
„ of uit dezulke, die, wegens tail en daariu verljprcide
„ gevoelens , met dezelve groote overeenkomst hebben, op
N' to fpooren , is deskundigen bekend. Eon Werk , der„ halven, waarin de voornaamlle Woorden van de Schrii
„ ten des Nieuwen Verbonds, met aanwijzing der plaatzen,
„ alwaar zij voorkomen, op egecven, derzelver v .rfcliily , lend gebruik nagefpoord, en de \Voorden zelve ouder
„ zekere kiasfen verdeeld worden , om aldus derzclver gv~, bruik, als met een opflag, over to zien, kan voor dd
LETT . 1791 . NO . 9 .
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• Uitlegkunde der Heilige Schriften nuttig, en een zeer
• gefchikt Handboek zijn voor alien, die de Heilige Schrij• vers met oordeel wenfcben to leezen ."
Zodanig cen Hulp- en Handboek fchonk w . A . TELLER,
v66r veele Jaaren, aan Duitschland, en gaf de Eerw. G . H.
LANG, daar to Lande, een Werkje tot bevordering van bet
nuttig gebruik deezes Woordenboeks . Van beide deezen,
behalven andere, heeft de Heer .HESSELINK zich bediend,
en zyn Werk op dergelyk een leest gefchoeid ; fchoon bet
zo veel daarvan in eenige opzigten verfchille, dat bet geene
Vcrtaalinge, zelfs geene Naavolging, moge heeten, maar als
Oorfpronglyk to voorfchyn treede .
Voor ezgenlyke Geleerden betuigt de Schryver bet niet opgeflcld to hebben . Dan veelen, die den naam van Geleerden draagen, en bet, beroepshalven, behoorden to weezen, zullen
Per niet weinig in aantreffen, 't geen zy in zwaare Boekdeelen van Uitleggeren, vergeefsch , zouden zoeken . - De kortheid, op welke de Autheur zich toegelegd heeft, en aan den
aart des Werks voegde, is oorzaak, dat vecle zaaken flegts
aangeflipt, en diet uitgewerkt zyn, def`t'er meestal alleen wenken voor denkende Gebruikers gegeeven worden ; - en voor
Denkenden alleen is het berekend . Immers in de Voorreden
leezen wy, „ bet Boek heeft Been aanleg voor zulken , die
„ niet, dan in een verlegen uur, gewoon zijn , enkel nit tijd„ verdiijf, eenig Boek in de hand to neemen, en afzien van
„ alles , 't geen eenig navorfchen vereischt. Tot u alien
„ is dit Boek ingerigt, die begeerte hebt, om in de kennis
„ der waarbeid, die naar de Godzaligheid is, to vorderen ;
„ 't zij dan dat bet beoefenen der Heilige Schriften recht,, flreeks tot uw Beroep behoort ; 't zij gij u uit een edelen
• weetlust voelt aangefpoord, om eenige uuren, die van
„ uwe Beroepsbezigheden overfchieten, aan deeze nuttigfle
• aller Weetenfchappen toe to wijden ."
De Hoogleeraar HESSELINK,die zich reeds by zyne Landgenooten met lof bekend gemaakt heeft, als Schryver van
twee Verhandelingen in TEYLER'S Godgeleerd Genootfchap,
beide met den eer[len Zilveren Eerprys befchonken ; de eene
ov,-r bet getivigtig Vraagfluk : Welk is het onderfcheidend kenmnerk van de Chrzstlyke Openbaarzng ; en in hoedanig een verband Itaat dezelve, zo met de Mozat,che Openbaaring air met
den Natuurlyken Godsdzenst (*) ; de andere ten betooge der
Dwaas(*) Zie de T'erhandelingen Van TeYI,ER's
fchap, Tile Deel, bl . I9I .

Godgeleerd Genoot'
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Dwaaslieid van het Scepticismus of der Twyfelaarye, en de onbezonnenheid van hut meesteragtzg bejlisfen omtrent Godsdienfige Voorftellen, met aanwyzzng van den middelweg tusfchen
die twee utterften to houden (*), zal, door (lit Werk, buiten twyfel, agting inleggen, en by onderzoeklievende Waarheids Vrienden dank verweiven . Verre is by van bet
platgetreeden pad der Uitleggeren to betreeden, doch ook
van Heeds op nieuw gekoozene bypaden om to zwerven .
Veele zyner Uitleggingen ftrooken zeker niet met de algeineen aangenomene, en wyken 'er niet weinig af. Van de
Christlyke T7ryheid, by den Godsdientligen Aanhang in ons
Vaderland, onder welken by de post van Hoogleeraar bekleedt, heerfchende, maakt by een gepast en befche'iden gebruik . „ Ik hoop niet," zegt by, „ dat ik iemand,door
• mine wijze van uitieggen, eenig aauftoot zal gegeeven
• hebben, fchoon hij fomwijlen van mij verfchille . Heb ik
„ hier of daar misgetast (en wie is van dwaaling bevrijd 2)
• men houde mij zulks ten goede, en zij verzekerd dat ik
• niet moedwillig gedwaald heb ; dewijl liefde tot de waar• held, zonder heimlijke begunfliging van deeze of geene,
,, 't zij openlilke, 't zij bedekte, Religiepartij, Reeds de
• leiddraad mijner onderzoekingen geweest is . De Leezer
„ beproeve dan alles, met dezelfde vrijheid en onpartijdi ;• head, waarmede ik gefchreeven heb, en behoude het
• goede!"
Alie verdenking, als of by, die veel van 't oude en aangenomene vei;werpt, tot zeker flag van hedendaagfche Leeraaren, hem daar in gelyk, zou behooren, die bet Christendom nier hooger aanzien dan eeu Wysgeerigen Aanhang ,
weert by van zich, als by op 't woord CHIUSTUS zegt,
• dat bet dikwijls van de Heilige Schrijvers in dien zin geb ruikt word, dat bet eenvoudig deszelfs Leer, bet Evan• bruikt
• gelie of bet Christendom , to kennen geeve ;" en daartoe,
under anderen, aanvoert, Filip . I . i , 16, iS, waar cnilsT Us prediken en verkondigen , is,, de Christlyke Leer verkondigen ;" waarom de Apostel bet verwisfelt met bet wooed
fpreeken, vs . 14 . „ Eens vooral," voegt hy'er nevens,
• merk ik hierbij aan, dat, wanneer ik van de Christlzjke
„ Leer fpreeke, ik bet woord Leer niet neem in dien engen
„ zin, dat zulks alleen betekene bet leerftellig en zedekun„ dig gedeelte van den Christlijken,Godsdicnst, afgefchei„ den

($)

Zie dezelfde Verhandelingen, VII Deel, bl . iii .
ll) 2
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,, den van de Gefchiedenis, als een bloot wijsgeerig flelzel .
• Ik verftaa hierdoor to gelijk de Evangelifche Gefchiedenis,
,, raakende den Perfoon van den Zaligmaaker, in zo verre
,, deeze Gebeurtenisfen hiermede famenhangen, of daarop
„ een rechtftreekfchen invloed hebben, gelilk, bij voor„ beeld, JESUSLijden, Opftanding en Verheerlijking, enz. als
„ welke Gebeurtenisfen, onzes agtens, van den Christlij„ ken Godsdienst niet kunnen of behooren gefcheiden to
„ worden, indien dezelve den naam van Christ1ejken Gods• dienst zal behouden . Voor bet overige erken ik gaarne,
,, dat niet alle lotgevallen den Heilland overgekomen, noch
„ ook de daarop volgende Gebeurtenisfen der Evangeliiche
„ Gefchiedenis, van then aart zijn, dat ze onmiddelijk met
„ de Leer van bet Christendom famenhangen .
Ik heb
„ gemeend deeze aanmerking hierbij to moeten voegen, op
„ dat bet niet fchijne, -.its of ik de gewoonte dier Godge„ leerden goedkeurde, die 'er telkens op nit zijn , den Lee, zeren bet onderfcheid tusfchen Christlijke Leer en Gefchiedenis, dens, (eene onderfcheiding, welke men in zekeren zin
„ kan toeftaan,) to herinneren ; met oogmerk, zo bet
„ fchijnt, om ons to doen begrijpen, dat bet Christendom
„ niet eigenlijk zou afhangen van de waarheid der Evange„ lifche Gebeurtenis, dat wij diensvolgens deszelfs Godlijk.
„ held niet zo zeer (of wel in 't geheel niet in de wonderdaa„ dige gebeurtenis, als wet in de inwendige vcortre f'elijkheid
„ der Leede zelve als waarin derzelver Godlijkheid beftaat,)
„ to zoeken hebbe (*) . Doch dan zijn de Leerftellingen
„ van PLATO (voor zo verre zij waarheid behelzen) zo wel
„ Godlijk als de Leer van JESUS CHRISTUS . Jntusfchen
„ leerde de eerfle als lMjsgeer, de laatfle als Gezagheb-

• bends."
Laaten wy van zyne handel- en fchryfwyze, in deezen
gehouden, een en ander voorbeeld neemen . Omtrent
bet woord-DEUGD , merkt by aan, „ dit Woord wordt ge„ heel niet van de H . Schrijvers gebruikt . Het Griekfche
,, woord

(*) Hier op fchijnen mij de aanmerkingen van den Heer STEIN .
nit re homen . to vinden in zyn Syflem der reenen Philofoa
phie oder Gelukzeligkeits lehre des Christenthums . Zie inzonderheid
Yierter 4bfchnit, § 39, 40 . No . 8 . benevens de Aanmerking,
volgens de tweede I loogd . Uitgave , 1780 . De Heer SEMLER
maakt ook meermaalen dergelijke aanmerkingen in zijne Schriften .
Zie de Aanllaalingen, ten bewige, in hot Woordenboek zelve .
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woord apsrlj komt viermaalen voor, en is telkens door
onze Overzetters vertaald door Deugd . Loch het komt
mij voor, dat hot nergens die betekenis heeft, welke wij
gewoon zijn daaraan to hegten ; hebbende meer overeenkomst met het Latijnfche Virtus, 't Been kragt, moed,
roem, of iets dergehjks, to kennen geeft, gelijk dan ook
de Griekfehe Schrijvers, en de LXX . Overzetters, dit
woord in die, of foortgelijke, betekenis, gebruiken,
waarvan de voorbeelden bij BIEL, NQvus Thef. Philol .
kunnen nagezien worden .
„ Dus betekent I Pet . II. 9, „ DEUGDEN Gods," Gods
ROEM Of HKERLIJKHEID, -voor zo verre die ten toon gefpreid is, in de genadige bekendmaaking van bet Evangelie,
lie, vergel. Yefaias XLIII. 21 .
„ Iliermede komt overeen 2 Pet . I. 3. -- des geven die
ons geroepen heeft tot heerlijkheid en DEUGD . vooreerst
vertaalt men beter aia, door, in plaats van tot, zo dat
Heerlijkheid en Deugd flaat op den Geenen, die ons geroepen heeft, welke vertaaling de verfchillende leezingen insgelijks bevestigen : Zie CRIESBACHII, Novum Teft . Grcec .
Heerlijkheid (ijo ) tvordt doorgaans gebruikt van Gods
Magt. Zie IIEERLIJKHEID . Men vertaale dus . Die on:
geroepen (uit do magt der duisternis getrokken) heeft door
zzjne flerke kragt ; op gelijke wijze als het Evangelie de
kragt Godr genaamd wordt, i Kor . 2q. .

Pet . I. 5 . hoegt by uw Geloof DEUGD, bij de DEHG,D
kennis, enz. Indies Deugd bier betekende 't Been wij

„ 2

„

„ bier door gewoonlijk uitdrukken, zou de verdere optel• ling der bijzondere Deugden, als .1Vlaatighead, Godzalig„ heid, enz . met to pasfe koinen , daar alle deeze reeds in
„ de algemeene bcnaaming van Deugd waren opgeflooten .
• Het betekent bier moed, ffandvastigheid in de belijdenis
• van het Christendom, waartoe de eerfte Christenen, nit
„ hoofdc der veelvuldige verleidingen en vervolgingen om
„ het Geloof zo dikwijls vermeand worden . Men vertaale
„ dhs : Voegt bij uw Geloof (Iielijdenis) STANDVASTIGHEID,
„ Filip . IV. 8 . Zo 'er verder iets roemrzjks en prijzens•

waard :gs is ."

Meermaalen geeft by , by het letterlyk ontvouwen ,
eene opheldering der zaake , by voorbeeld , „ DRINK• BEKER is , volgens Joodsch fpraakgebruik , een te• ken of zinnebeeld van iemands lot, 't zij gelukkig of
• ongelukkig, 't welk nit de hijgevoegde woorden of om~, ftandigheden moet worden opaemaakt . his deel mijr;r
D 3
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• PEKERS, Pf. XI. 6 . XVI . 5. BrKER der verlosfinge,
„ Pf. CXVI . 13 . BEKER der grimmighezd, ref. L I . I7 .
• Van aanflaande Lijden komt het voor, Matth. XX. 22,
• 23 . XXVI . 39, 42 . Mark. X. 3 8 , 39 • XIV. 36. Luk .
• X XII. 4.2 . roan . XVIII . i t . Maar de vraag is, welk lij,~ cien bedbelde de Heilland met de Bede : Laat toch deezen
• DRINK BEKER (dit lijden) van my voorbzj gzan, Matth .
Door• XXVI. $9 . Mark . XIV . 36 . Luk . XXII . 42 .
• gaans vat men deeze woorden in dien zin op, dat men
• dezelve verftaat van het aanJtaande Lijden ; als of JESUS
• badt, dat God hem, indien het gefchieden kon , van dee• zen fmaadlijken Kruisdood verlosfen wilde . Hoe natuur .
• hjk ook deeze Verklaaring fchijne, heeft dezelve toch
• eene aanmerkelijke zwaarigheid, daar deeze Bede weinig
s, fehijnt-over cen to komen met zijne bereidvaardigheid, om
,, zijn leeven to fiellen voor zijne fchaapen , Joan . X . i I , of
• nog minder, met de plegtigheid des Avondmaals, toen
• reeds ingefteld, welke deszelfs dood, als zeker, veron• derftelde . Daarom heeft men deeze Bede misichien lie• ver to verftaan, van 's Heillands tegenwoordige benaauwd• heid en zielen-angst, welken hij toen leedt. Men behoeft
• daarom, ter verklaaring van deezen zielen-angst, niet to
• veronderftellen, dat JESUS, op dit oogenblik, in plaats
• der Geloovigen, de belfche ftraffen en eeuwigen toorn
• Gods gedraagen heeft, daar de Heilige Schiijvers nergens
• van zulk een toorn of eeuwige ftraffen, die JESUS, in
• plaats der Menfchen, geleden heeft, gewag maaken ; en
„ 'er, aan den anderen kant, goede redenen to geeven
• zijn van deeze hem overftelpende droef heid, waar onder
• zijn geest als fcheen to bezwijken. Meermaalen hadt hij
• van zijn aanflaande Lijden gefprooken, en hieldt zich
• thans, in de eenzaamheid van den nagt, met geene andere
• voorwerpen bezig, dan met zijn Izjden en dood ; niet dat
• Hij dit befchouwde met de oogen eens vertzaagden ; maar
• zijn hart Hoot hem toe van rouwe, dat Hij, die de zegen
• van het menschlyk geflacht was, gekomen om zijn Volk
• to verlosfen, op zulk eene wijze van de ondankbaare We• read mishandeld, dat zijne liefde en genegenheid met
~, ftnaad en veragting vergolden, wercen . De rampen , den
• Volke befchooren tat welks redding Ilij gel omen was,
• dootboorde reeds zijne Ziele . 't Was niet de dood,
„ dien Hij to ondergaan halt, maar de uiterfle fmaadheid,
• waarmede hij zou qverlaaden worden , 't welk zijne
„ Ziel overftelpte . Terwiji Hij, door dusdanige gedagten
„ in
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in zijn binnenfte gefolterd werd, fpande reeds 66n zijner vertrouwfte Leerlingen met den 7oodfchen Raad to
famen, om hunnen wreeden aanflag ter uitvoer to bren.
gen ; terwijl Hy voorzag, dat een ander Hem openlijk
zou verloochenen, en Hij van alle de overigen verlaaten worden .
Nog een voorbeeld,van eenen anderen aart , waarmede wy
dit berigt zullen fluiten .
„ DUIVEL fchijnt geen Noderduitsch
woord,
maar
eene
verbastering to zijn van
„
„ bet Griekfche aReo?oc, 't welk zo veel betekent, als
„

„
„
„
„
„

„ een wederftreever, valJche aanklaager, lasteraar . Bij bet
„ woord Bezetenen hob ik reeds opgemerkt, dat de twee
„ Griekfche Woorden axipwv en &a(:oXoc door onze Over„ zetters voor hot zclfde genomen . en,ten onrecnte, ver„ taald zijn door Duivelen ; daar de Dcemors, volgens de
„ Wijsgeerte van then tijd, voor booze Geesten gehou„ den werden, welke, in hot menschlijk lichaam vaaren„ de, oorzaak waren van fommige zwaare en ongeneeslij„ ke ziekten (zie BEZETENEN) . Doch Dzabolos, in bet
„ meervoudige getal voorl omende, wordt nimmer, in de
„ Schriften des Nieuwen Verbonds, van booze Geesten
„ gebruikt, zo dat 'er nergens van Duivelen gefprooken
„ wordt. Hot komt driemaalen in bet meervoudige getal
„ voor, en wel op de volgende plaatzen, i Tim . III. ii .
„ 2 Tim . III . 3 . en Tit . II. 3 ; doch words aldaar van
„ kwaad/preekende menfchen gefprooken ; waarom men bet
,, ook to regt door Agterklappers en Lasteraars vertaald
„ hceft . Dus heeft men hot, onzes agtens, ook op to
„ vatten .
„ Efez . IV. 27, alwaar van Lasteraars en boosaartige
„ Menlchen gefprooken wordt (zie vs . 2,i, 26 .) zo dat,
„ in plaats van geef den Duivrs . Been plaats , de overzet„ tint zij, , geef den LASTERAAR geen iof om kwalijk van
„ u to fpreeken." Van gelyken
„ i Tim . III . 6, 7 . „Op dat de Lasteraar ,ecnc oor„ zaak hebbe om kwaad to fpreeken van hens of de Christ„ lijke Gemeente ." Zie by OORDEEL .
„
,,

Yoan . VI .70 .

„

Een van u is een

VERLEIDER ."

Intusfchcn moot men erkennen, dat de Eooden door
„ Diabolos een onzigtbaaren boozen Gecst vcrilonden , aan
„ welken zij bet zedelilk bederf, dat onder bet Menschdom
„ gevonden werd, toefchreeven . De naarvorfchers van de
„ gevoelens der Ouden liebben zich moeite gegceven,
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waar de beginzelen deezer Wijsgeerte, ten tijde des Heilr .
„ lands zo algemeen geworden, moeten gezogt worden,
„ flit is zeker, dat wij, in de Schriften des Ouden Ver .
,, bonds, de herkotnst van dit gevoelen niet duidelijk ont,
„ dekken, en, in bet algemeen, meent men opgemerkt to
„ hebben, dat in de oudfte Boeken, en vooral in dezulke,
„ welke v66r de Babylonifche Gevangenis gefchreeven wa„ Tell , bier van geene fpooren to ontdekken zijn . Die door
„ de Slang, in bet Paradijs, den Duivel verftaan, gronden
„ bun gevoelen op laatere verklaaringen . Ook meent men,
„ dat, in bet begin van bet Boek rob, niet gezien wordt
„ op bet algemeene of laatere begrip van den Duivel (Zie
„ EICHHORN, Einkitung insAlte Testament, 3 Th . § .364i .)
„ In laatere tijden is bet denkbeeld van een eigenlijken Dui„ vel of Boozen Geest ,, die 'er op uit is om den mensch in
„ bet verderf to trek ken, zekerlijk algemeener geworden .
„ Over de gegrondheid van deszelfs beftaiui behoeven wij
„ ons net nut to laaten . Dit is zeker, dat, aan den eenen
„ leant, niet blijkt, dat de berkomst van dit zo algemeen
„ gevoelen uit Godlijke openbaaringen kan worden afge
„ leid ; dock, aan den anderen kant, heeft ook onze God:
„ lijke Leermeester, noch deszelfs Apostelen, bet zelve
„ immer to keer gegaan . (Zie verder bij SATAN) ."
Het eerfte Gedeclte deezes\Voordenboeks loopt tot Letter H,
en zal bet, volgens berigt der Uitgeeveren , beflooten worden met een tweede Stuk, 't geen reeds ter persfe is .
Wenfchelyk is bet dat by 't zelve een Register gevonden
worde van de Schriftuurplaatzen, of zo niet van alle, al,
thans van de meest toegelichtf'e ; cen Toevoegzel to noodiger, om dat, by bet zoeken in een Woordenboek, althans
in een, waar zo veele overwyzingen zyn ais de aart deezes
Woordenboeks medebragt, de verlangde Ophelderingen niet
a1toos fl:aan op bet Woord, door den zoeker opgeflaagen,,
fchoon ze met de daad in 't Werk voorkomen .
„

Per-
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Prysverhandelingen van Pet Genootfchap tot Perdediging van
den Cliristelyken Godsdzenst, tegen deszelfs hedendaagfche
Beftryderen . Poor Pet .7aar 1789 . To Amjterdam, Haarlem en 's Hage, by J . Allart , C . van der Aa , en de
Wed. J . du Mee, junior, 1?9a . In gr . octavo .
n ene voorafgaende Aenfpraek aen de A',gemene Verga.
dering , voor deze Prysverhandelingen geplaetst, legt
de Eerwaerde A . van Asfendelft 't 'er op toe, om to toolien , „ dat de vroegere en latere aenvallen tegen bet
„ Christendom en deszelfs byzondere Leerflukken , niet
• flrydig zyn met de Godlyke Wysheid ." En hierop verleent ons dit Stuk twee Prysverhandelingen, ter beantwoordinge der Vrage : „ In hoe verre kan men aennee• men , dat Jefus en zyne Apostelen zich gefchikt hebben,,
„ naer de denkbeelden der Menfchen van hunnen tyd, en
„ in hoe verre moot dit verworpen worden ?'
Het bedoelde der eerfte Verhandelinge , opgefteld door
den Eerwaerden 31. Heringa, Eliza's Zoon, die den Gouden Eerprys heelt weggedragen, is , to betoogen, „ dat
„ Jefus en zijne Apostelen zich doorgaans niet gefchikt
„ hebben naar de verkeerde denkbeelden van hunne Tyd• genooten ?" 'Er zyn naemlyk, zo als zyn Eerwaerde
to kennen geeft, zulken, ,, die zeer t'onrechte die onder• flelling algemeen, en zonder eene naauwkeurige bepaa„ Tinge , aanneemen , dat Jefus en zijne Apostelen, om
• bij hunne Land- en Tijdgenooten zoo veel to meer in• gang to vinden, zich in bun onderwijs gefchikt hebben,,
• naar derzelver bedorven fmaak en verkeerde wijze van
„ denken, zoo dat veele van hunne voorftellen niet zou„ den moeten worden aangemerkt, als uitdrukkingen van
„ hunne eigen begrippen, die ons gevolgelijk ook tot geen
„ regel van Geloof zouden kunnen verftrekken . " Ter wederleggmge van de zodanigen , die , onbezonnen , deze onderflelling zo onbepaeld aennemen, is bet eerfte gedeelte
dezer Verhandelinge ingerigt ; en daerop verledigt zich zyn
Eerwaerde ter gezetter overweginge van 't Vraegftuk zelve .
Hiertoe geeft by vooraf enige algemene regels aen de hand
welke Jefus en zyne Apostelen, als verflandige en gemoedlyke Leeraers des Volks , gewislyk onder bet oog gehouden hebben ; waerop by dan hunne Leer aen deze regelen
toetst, ter eutdekkinge, in hoe verre zy zich al , en k&
hoe
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hoe verre zy zich niet, naer hunne Land- en Tydgenooten gefchikt hebben . Laetstlyk beantwoord zyn Eerwaer .
de nog enige tegenbedenkingen van hun , die de infchiklykheid van Jefus en zyne Apostelen wyder, dan in dezen
door hem gefchied, uitffrekken ; waerop by ten clot vastlielt : ., Schoon zij met prijzenswaardige voorzichtigheid
• in hunne leer- en handelwyze zich gefchikt hebben ,
• naar de gefleldheid van Perfoonen en Tijden : zo heb„ ben ze toch nooit de vooroordeelen en dwaalingen ,
„ hunner Land- en Tijdgenooten, ten koste der waarheid,
• voet gegeven ."
be Schryver der tweede VerhandeJinge, de Eerwaerde
Cit . Bang, wien een Zilveren Eerprys is toegeweezen,
dat zelfde buitenfpoorig dryven der infchiklykheid van Jezus en zyne Apostelen op bet oog hebbende, maekt eerst
ene vergelyking van den Joodfchen en Christelyken Godsdienst . Na ene voorafgefl:elde overweging van den Godsdienst van het OudeTestament, gaet by byzonder na, den
Godsdienst der Yooden by de komst van Christus, en vestigt
dan bet oog op den Christelyken Godsdienst ; wel byzonder
ter navorfchinge van bet oogmerk en de pooging van
Christus en de Apostelen , om den waren Godsdienst van
bet Oude Testament, of to verdedigen , of tot meer volOp bet afhandelen hiervan,
komenheid to brengen .
ontvouwt by voorts de wyze, waerop Jefiis en de Apostelen dat oogmerk, om den Christelyken Godsdienst in to
voeren en to bevestigen, door de uitlegging van bet Oude
Testament, bereikt hebben : ten einde daerdoor to kunnen
bepalen , wat men omtrent bet gefchil, nopens de accommodatien, of die infchiklykheden, to denken hebbe . Zulks
doet hem eerst flil linen op de accommodatien in 't gemeen ; by eikent , dat een Schryver zich verf'andig kan
en mag bedienen van ene onderflellmg , die by zelf oordeelt valsch to zyn , om daer door den Lezer uit zyne
eigene onderlelling to overtuigen ; maer by tracht to doen
Veil 31 dat men to ver gaet, als men heweert, dat de gewyde Schryvers die dingen , welken zy zelf verwerpen of
daer laten, niet alleen voor cen oogenblik vooronderflellen , maer ook bevestigen . Na dit algemene, komen hier
byzonder in overweging , de accommodatien, welken men
wil dat plaets zouden hebben, omtrent vyf leerflukken,
die in dezen by uitflek ter toetze komen : to weten, de
leer aengaende Gods Zoon , den flaet na dit leven, de Bezetenen, bet Ryk van den Mesfias, en de herzoening door
den
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den Dood van Christus . Nopens bet een en ander, tracht
by dezulken tegen to guen, die de wyze van voorftelling
en 't gebruik van fpreekwyzen , eenigermate naer den Jood .
fchen denktrant gefchikt, zo befchouwen, als hadden Jefus
en zyne Apostelen , nit infchiklykheid voor de Jooden ,
onwaerheden geleerd , of hun iets tegen de waerhcid toe .
geftaen .
Beide deze Verhandelingen, (zynde de eerfte bet nauw
keurigfte uitgevoerd ,) belbela!!n verfcheiden bedenkingen
over dit onderwerp, welken verder nadenken verdienen,
daer zy het to iterk uitbreiden der accommodatien , waer
door de goede trouw van Jefus en zyne Apostelen in
twyfel getrokken of wankelend gemaekt zou worden , tegengaen . - Onder het lezen dezer Schriften , en 't
everwegen van 't behandelde, is ons meer dan eens voor
den geest gekomen, of men dit Stuk, van de ene en andere zyde , niet maer al to veel juist uit een Leerftellig
gezichtpunt befchouwt . Hieruit kan ligtlyk ontftaen, dat
remand , naer gerade zyner leert'ellige denkwyze , to gereeder na die of deze zyde overhelle, en minder of meerder van die foort van inlchiklykheden meene aen to treffen . Onpartydige Schriftonderzoekers, die alles, niet zo
zeer met een Leeritellig , als wel met een Uitlegkundig
oog opfpeuren, zullen vermoedelyk , door den tyd, best
gefchikt wezen , om hieromtrent, op goeden grond, nadere bepalingen aen to wyzen .
Ene hierop volgende Verhandeling van den Eerwaerden
. Wigers , wien bet Genootfchap een Gouden Eerprys
heeft toegekend, gaet over een tinder Voortlel . Het Genoottchap, naemlyk, had gevorderd to bewyren : Dat de
grond van alle Waarhezd in de natuur der zaaken , en in
't Eeuwzg en onveranderlijkVeifland der Godheid , to vinden
is : zoo dat dezelve nzinmer van 't begryp der Schepfelen afhangelzjk zip, en dat dus alle Waarhezd, ook dze, welke in *
de Goddelilke Openbaarange vervat is , zeeAer en bepaald
zij , en dat het derhalven niet mogelijk zij , dat die zelfde
aarhezd , van den eenen erkend •en van den anderen gelochend worde , en beiden egter aan Gods ooginerk, in 't bekendmaaken Bier Waarhezd, zouden kunnen beantwoorden .-Men heeft dit Voorttel inzonderheid opgegeven, ten einde
deszelfs bewys to doen dienen : „ Om dezulken tegen to
,, gaan, die uit de zeekere ftellingen, dat elk flegts voor
„ WVaarheid kan aanneemen , 't geen hem als zodanig
,, voorkoomt , en dat de begrippen , omtrent zulk eene
„ waar •
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waarheid zeer verfchillende kunnen zijn, verkeerdelijk
afleiden, dat 'er derhalven nooit eene Waarheid is, die
algemeen voor alle Menfchen zijn kan, en dat de verbindende kragt der waarheid alleen van 't begrip der Menfchen afhdngt ."
Ter ontvouwinge en ten aendrange van dit bewys, met
dat bedoelde, flaet de Eerwaerde Wigeri, na enige Aenmerkingen over dit onderwerp in 't algemeen, den volgenden weg in . „ 1k zal, (zest by,) eerst eenige voorloopige
}, bepaalingen voordraagen, an, zommige zaaken verhande„ len, welke tot bet bewijs zelde, en de *ederlegging van
„ het voorgeilelde gevolg, betrekking hebben . Ten twee„ den, de faut deezer redenkavelinge aanwijzen ; niemand

•
•
•
•
•

„ kan voor waar aanneemen , bet Been hem als zoodanig niet
• voorkoomt, en de gevoelens daaromtrent kunnen zeer ver„ fchillende zijn, derhalven, enz . Daarop zal ik, ten der• den, bet door het Genootfchap gevorderde bewijs, in

• betrekkinge tot alle de daarin vermelde bijzonderheden,
3) opgeven ; ten vierden, de tegenbedenkingen, welke daar-

„ tegen zouden kunnen gemaakt worden, oplosfen : en ein .
„ delijk, ten vijfden , uit dat alles eenige Aanmerkingen
„ en gevolgen afleiden ."
Zyn Eerwaerde behandeit
ieder Lid op ene oordeelkundige wyze, die bet Vooritel in
een overtuigend licht plaetst, en de verkeerdheid der ge,
melde gevolgtrekkinge ten duidelykfte doet zien .
Leerredenen over den Heidelbergfchen Catechismus, door
P . CURTENIUS , Dr. en Prof. der Godgel . en Bedienaar
van 't Euangelie to Amieldam . Na 's Mans dood uitgegeeven , door B . BROES, Dr. en Prof. der Godgel . aan
's Lands Hooge School to Leyden . Tweede Stukje . Te
Leyden by A. en J. Honkoop, 1790 . Behalven bet Berscht van den Uitgeever, 248 bladz . In p. octavo .

n dit tweede Stukje word de verklaring van den HeideLbergfchen Catechismus gebragt, tot op de ontvouwing
van den negenden Zondag, en de Leerredenen, daerin vervat, zyn op denzelfden trant als de voorigen bearbeid . De
Hooglecraer Broes geeft bier, in een voorafgaend Berieht ,
ene nadere verklaring van zyn bedoelde, in de vroegere zo
veel geruchts makende Voorreden, ter bevestiginge en ophelderinge, van zyne Bekendmaking in de 13oekzael, met aenduidinge, dat by daer mede, voor altyd, van die VoorredeA
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den afftapt . En met reden ; dcwyl zyn Hoogeerwaerde in
dat Bericht overgenoeg zegt, om Zile weldenkenden gerust
to ftellen, en hen to verzekeren, dat by, zo wel van Kerklyke als Burgerlyke onlusten afkeerig , • in genen deele bet
oog gehad heeft op enige leeritellingen der Kerke , waeromtrent men hem gansch ongegrond verdacht houd ; maer
alleen op misvattingen in de beoefening der Godzaligheid,
die van een nadeeligen invloed zyn op denChristlykenGods.
dienst. Te gelyk belooft by, om alle nog verdere verdenkingen, hieromtrent, geheel weg to vagen, enige Leerredenen nit to zullen geven, die zyn denktrant, over de rechte
wyze, om God to dienen of to vereeren, klaer genoeg aen
den dag zullen leggen .
Verdere Papieren over de Voorreden van den Heogleeceter
BRORS .

N a bet bovengemelde Bericlzt voor het tweede Stukje dier
Leerredenen, vleien wy ons met het denkbeeld, dat
deze foort van Papieren een einde zal hebben , in de afwachting der toegezegde Leerredenen ; dan dewyl 'er, zo
voor als met de afgifte daer van, nog etlyke Papieren bet
licht gezien hebben , zo vordert onze aengevangen tack ,
d It wy 'er insgelyks een beknopt verflag van geven .
Onder dezen komt ons thans eerst in handen eene Vrymoe-

N

dige Voordragt van bezwaren , en vriendlyk verzoek om die
weg to nemen, gedaan aan Prof . BROES , door een Predzkant
in Zuid-Holland . Ben Gefchrift, waerin meer welmenend-

heid doorftraelt, dan oordeel en menschkunde to befpeuren
is : en vermoedelyk heeft bet laetile Bericht van den Profesfor dezen Leeraer al meer gerust gefleld. Voorts eeii
Uittrekfel pit een Brief van een Heer to L . . . aan zyn Vriend .

Bet zelve behelst ene vry wel uitgevoerde verdeediging der
Voorreden, inzonderheid ter wederlegginge van de haetlyke
verdenkingen, door onkunde of verkeerde inzichten, daer
tegen to berde gebragt . Wyders eene Aanfpraak aan de
Herformde Gemeenten in Nederland , welker Opiteller de
onthutite Gemoederen tot bedaren poogt to brengen , door
den inhoud dier Voorreden opmerkzaem na to gaen , deszelfs bedoelden inhoud, naer zyn inzien, to verklaren, en
to toonen, dat dezelve geenszins bet leerftellige, maer alleen ene averechtfche zogenaemde Godsdienflige denkwyze
betreft . Ter duidelyker voordragte hiervan, geeft by ene
ge-
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getrouwe aftekening van die foort van Christenen, welke
in dozen bovenal bedoeld word ; waeronder men vele hutchelaers vind, die zich van zulk ene denkwyze met ilinkfche
inzichten bedienen ; dan , waeronder nog meer oprechte
Christenen zyn, die dezelve, ter goeder trouwe, fcboon
tot eon zcer aenmerkelyk nadeel van zichzelven, en anderen, aenkleven : welke laetflen de Schryver in dit Stukje
zich voorftelt , zo veel mogelyk, to onderrichten . Des
Hoogieeraers Voorreden uit dat oogpunt befchouwende ,
verklaert by dezelve, by manier van uitbreiding, in dieu
zin . Aengemerkt hebbende dat deze door hem opgegeven
zip_ mogelyk is, en 't gevolglyk niet vry to fpreken zy vale
liefdeloosheid, als men 'er integendeel opzetlyk eon voor
den Hoogleeraer nadeeligen zin aen hecht, gaet by cen flap
vexc,ler, en toont, dat 'er wezenlyke gronden zyn, oin to
be+Srberen , dat deze zyne gegeven verklaring niet alleen
fnogelyk, maer zeer waerfchynlyk en byna zeker, de eentge
ware is . Na voldingende bewyzen voor dit beweerde bygebragr to hebben, legt by 't 'er eindelyk op toe, om overtuigend aen to toonen , dat de geheele Voorreden in dien
zin opgevat, niet flechts ten hoogften onfchuldig , maer
allervoortrejlykst, en ter uitbreidinge van ware Christlyke
deugd juist bevorderlyk is .
Dit Stukje, opgefteld
na de gemeenniaking van des Hoogleeraers laetfte Bericht, 't welk den Schryver to meer aenleiding kon geven,
om zich , met to flerker verzekeringe , over her hoofdbedoelde der Voorreden uit to laten, is met zo veel oordeels opgefleld , dat her boven alle andere Papieren ,
welken wy over dit onderwerp doorbladerd hebben , der
lezinge aenbevolen moge worden . Des Schryvers fchetze,
van bet zamenftel der bier bedoelde Chtistenen , is zeer
juist opgemeekt ; by behandelt then aenhang met alle befcheidenheid ; en toont , byzonder in 't laetfte gedeelte ,
dat bet tegengaen dier denkwyze, in flede van laekbaer to
zyn, veeleer als hoogstnuttig aengeprezen behoort to worden .
Behalven deze Papieren, zyn ook door den druk
gemeen gemaekt , Eenige vragen , ter beantwoordinge aan

den Hoogleeiaar voorgejteld, door FR . W . DOORNIK, Raad in
de Vroedfchap der Stad Leyden, en Ouderling van de Nederduitfche Gereformeerde Gemeente aldaar . Dan dit Stukje
doet niets of , gelyk ook de Schryvers der twee voorige
Papieren reeds opgemerkt hebben . Of onkunde of onoplettendheid , (zo 'er niet iets anders in 't opftellen dezer Vragen medegewerkt hebbe,) doet zyn Ed . vraegswyze ene verkla-
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Mating der Voorreden aen de hand geven, welke een op .
rnerkzaem Mensch kan zien , dat meerendeels buiten hot
(poor is ; en maekt hem tevens, wederregtly'k, tot een on .
bevaegd Wager, die waent dat by den Hoogleeraer onder
de verplichting brengt van hem to moeten antwoorden .
Een later Schryver heeft beter begrepen, eenftemmig met
den Opfteller der voorige Aanfpraak, dat de Hoogleeraer
wel doet, met alle zodanige papieren onbeantwoord to laten .
Iemand naemlyk, die zich Irenceus noemt, en ene bedaerde
vreedzame eensgezindheid tracht to bevorderen , gaf kort
hierop een Stukje nit, getyteld, Aan mine waarheid-en God-

zaligheid- lievende Hervormde Landgenooten over des Hoogleeraars Voorrede, benevens den Brief aan den Wet Ed. Geftr .
Heer Doornik, Raad, enz . By den aenvang brengt by zyiien Laudgenooten onder't oog, hoe bet, de zaek van vooren befchoitwd, reeds onwaarfchynlyk zy, dat 'er in die

Voorreden wangevcelens opgeflooten zouden liggen . Voorts
doet by opmerken , dat do Hoogleeraer in dezelve niet ziet op
Leerftellingen, maer op de begrippen van fommigen zyner
Medechristenen , rakende zekere byzonderheden , door
welker nalating of betrachting men Gode meent to behagen,
die men meent een waer deel der Vroomheid uit to maken .
Op dien grondfiag verkfaert by vervolgens den zin der Voorreden, op ene wyze, die in 't algemeen zeer wel overeenkomt, met de verklarmg des Schryvers der Aanfpraak ; en
by twyfelt niet, van in 't hoofdzaeklyke des Hoogleeraers
bedoelde mening getrofl'en to hebben, naer luid zyner Bekendmakinge in de Boekzael, en van zyn Bericht vervolgens
afgegeven . Hieraen becht by enige bedenkingen over de
den Hoogleeraer aenvallende Gefchriften, en flelt daer tegen bet gedrag der Leydfche Theologifche Faculteit, die
hem ongemoeid fact, terwyl by meent, op goede gronden to
kunnen verzekeren, dat de Hoogleeraers Boers en to IVater
die Voorreden niet onrechtzinnig keuren . Dit alles zo zynde, vermaent by zyne Landgenooten tot geruster tot vreedzamer gedachten ; en zich op des Hoogleeraers laetfte Bericht en zyne daerin gedane beloften to verlaten : tevens to
kennen gevende, dat do Hoogleeraer zich, zyns oordeels ,
„ niet verder in diets twist, met wien bet ook zij, kan in„ laten, noch in 't openbaar antwoorden ."
Onrler
bet affchryven van dit Stuk je , kwamen deszelfs Opfteller de
bovengenoemde Eenige Vraagen in handen, en zulks noopte hem om 'er nog een Brief aan Zyn Wet Ed . Geftr . by
to voegen, waer in by to kennen geeft, dat by, alles wel
Over-
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overwogen hebbende, geen red en vond, om, tell zynen'
aenzien, enige uitzonderiug op zyn gezegde, wegens het
verder ftilzwygen des Hoogleetaers to maken . Ter Bier
gelegenheid bepaelt by zich in dezen tot ene korte ontvouwing van twee ltukken . „ (I .) 13ROFS moet niet meer in
„ het publiek antwoorden . (2 .) 'Er ziju redenen, waarom
„ hii de Vraagen, door UWe1 Ed . Geftr . in 't bijzonder
„ aan hem voorgefteld, niet publiek, kan, noch behoeft,
„ to beantwoorden." Het een en 't ander voldinit Irenceur,
en by twyfelt niet of zyn Wel Ed . Geftr . zal er to meer
van overtuigd zyn, als by uit des Hoogleeraers laetfte Be •
aicht zelf bemerkt, dat by des Hoogleeraers Voorreden niet
volkomen begrepen heeft .
Men mag dit Gefchrift van
Jrenaus, als wel overdagt en uitgewerkt, in onderfcheiding
met de bovengemelde Aanfpraak, wel bewares, terwyl men
alle de andere opgenoemde Papieren gerustlyk aen 't gewoone lot van zodanige Schriften kan overlaten .
Godsdienst-Oefeningen voor de yeugd. (Uitgegeven ten voor .
deele van een Weeshuis .) Te Rotterdam by A. Vis, 1789 .
Behalven het Voorbericht, 6a bladz . In octavo .
Ecue verzameling van welingerigte Overdenkingen enGe •
beden, in welker opftel de vatbaarheid der Jeugd gade
geflagen, en tevens in agt genomen is, dat men, met vermyding van Godgeleerde twistonderwerpen, derJeugd zodanige
kundtgheden inboezemt, die alle Christenen van onderfcheiden gezindheden gereedlyk toeftemmen . Hierdoor is
dit Stukje, naarA bedoelde, zeer wel gefchikt, om, ter
vroegtydige vorminge van deugdzaame Harten , in Huisgezinnen , Schoolen en andere openbaare Geftigten , ten
Butte der Jeugd, gebruikt to worden .

E

Godgeleerd Samenftel. Uit het Hoogduitsch. Vooraf gaat eene Terhandeling, behelzende eenige
byzonderheden , nopens SWEDENBURG , en deszelfs Aanhangeren . Door Y. VAN HAMELSVELD . Te Amfterdam by
Wesfing en van der Hey, 179o . Behalven het Voorwerk,
n6o bladz . In gr . octavo.

EM. SWEDENBURG ,

I

n de voorafgaende Verhandeling heldert de Ileer van Hamelsveld, de in den Voorlooper van dit Werkje (*) gegeven
(#) Zie N. d1g . Yaw. Lett. V. Deel. bl . 5o o.
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yen berichten nopens den levensloop van Swedenburg, en
den aert van deszelfs Godgeleerd Samenftel aenvanglyk nader
op . Vervolgens geeft by een verilag van den aenhang ,
welken 's Mans Leer, reeds by deszelfs leven, maer inzonderheid na deszelfs dood, verworven haeft ; waeromtrent
de poogingen der Swedenburgianen, in Zweden enEngeland,
bovenal aenmerkelyk zyn . Zuiks diet hem voorts enigermate ftilftaen by de oprechting van dat Genootfchap der
Aenhangeren van Swedenburg in Zweden ; en verder, in een
vertaeld Gefchrift, gezetlyk opgeven de Liturgic der Nieuwe
Kerk, zo als dezelve gemeen gemaekt is , door %en Genootfehap van Swedenburgianen, dat in London hare openlyke Godsdienftige Vergadering hood,
En op dit
Voorwerk volgt dan het Gefchrift zelve , zynde , Een
kort uittrekzel uit 's Mans Schriften, bevattende zyne Godgeleerde gevoelens van God , de Wereld, Hernel, Hel, Werela' der Geesten, en het toekomend Leven . Zy, die bege .

rig zyn, om de denkwyze van een Man, die zo veel gefuchts gemaekt heeft, en wiens Aenhangers deze denkwyzc nog Reeds levendig houden, to leeren kennen, kun,
nen bier gereedlyk to i egt geraken . Men vind, naem .
lyk , in deze uittrekzels , ene genoegzaem volledige ontvonwmg van die kundigheden , welken hier en daer in
ene mentgte vats uitgebreide Schriften , door Swedenburg
in 't Latyn uitgegeven , met betrekking tot den Godsdienst, verfpreid zyn ; waerdoor men in flKaet gefteld word
om over bet beloop van 's Mans Godsdienftige kundighe .
den to oordeelen . - Zo nict de ondervinding , door
alle tyden been , de kracht der dweeperye, op de gemoederen veler menfchen, ten overtuigelykfte getoond hadde,
zou men zich niet wel kunnen verbeelden , dat zodanig
ene Leer immer in ang zou kunnen vinden . Alles tocli
is een zamenweefzel van kundigheden , waerin ene verbysterde verbeelding de hoofdrol fpeelt , die noch door
ltede, noch door Gods Woord onderfteund worden, en,
alleen gegrond zyn , op vermeende Gezichten , welken
handtastlyk buitenfpoorig zyn . 't Kan intusfchen zyne
nuttigheid hebben , een Gefchrift van then aert to doorbladeren , om , behalven het voldoen der nieuwsgierigheid , op to merken, hoe een Man van Geleerdheid en
cen Voorftander der Deugd , (waervoor de Heer Swedenburg zeer algemeen vry gegrond gehouden word ,) het
fpoor geheel oyster kan worden , wanneer hy zich door
gewacnde Gezichten laet vervoeron . Als mede, hoe anL TT . 1791 . NO .
E
de-
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dere Menfchen , door de voorftellingen van zodanig een
Alan, then men met agtipg befchouwt , ligtlyk medegefleept kunnen worden , tot bet blindlings omhelzen van
leeringen , di'h bet gezond Verftand verzwakken, terwyl
Men
ze de verflandelooze dweepery begunfligen .
houde zich daerom ten vasten regel, nooit iets in zaken,
die den Godsdienst betreffen, aen to nemen, dan op bon .
dip bewyzen , door 't gezond Verftand getoetst, en aen
Gods Woord beproefd : dit is bet enige, en sevens bet
veilige middel , oln ons voor Dweepery to bewaren ; die,
onder hoe fchooufchynend een vertoon ze zich ook moge
opdoen, altoos nadeelige gevolgen heeft ; to mecr, daer
't involgen der ere Dweperye ligtlyk den weg tot vele
,lnderen baant .
f Als de Mensch bet onpartydig gegrond onderzoek van den Godsdienst eens uit het oog
begirt, to verhezen , is 't niet to bepalen , tot welke buitenfpoorigheden by zal overflaen !
Brievelz aan Geneesheeren, door Dr. HERTZ , M. D. Hoogleeraar in de Wysbegeerte , Hofraad van Zyne Doorl .
Hoogheid den Prins van Waldek . Praetifeerend Geneesbeer van het Yooden Hospitaal to Berlyn, enz. enz . Uit
bet Hoogduitsch vertaald, en met Aanmerkzngen verrykt,
door D .,,HEILBRON , CZ- , M. D . in 's Hage . Te
Utrecht by G . van den Brink, Jansz . 1790 . In gr . 8vo .,
306 bladz .
e zeer geleerde Heer Hertz levert bier, in twee aan
beroemde Geneeskundigen gefchreven Brieven , een
aantal Waarneemingen, welke, zo niet alle, ten minflen
voor verre het grootile gedeelte, der oplettende leezing ,
overdenking, en by voorkomende gelegenheid , der beproeviug, van elk Geneesheer, overwaardig zyn .
Dezelve behelzen beredeneerde Proeven , met zodanige
Geneesmiddelen genomen , welke tot MI toe niet algemeen bekend, of'in gebruik geweest , of wel ook van de
zodanige, die, om my van eene bekende uitdrukking to bedienen, uit de mode geraakt zyn .
De Waarneemingen zelve zyn cenvoudig en duidelyk befchreeven, waardoor zy bet kenmerk van echtheid medebrengen ; de daarop volgende redeneering ftrekt, behalven
dat men des Autheurs uitgebreide geleerdheid daar in ziet
doorftraalen, tot eene voldoeude verl laaring, der opgegeeve
ver-
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verfchynielen , en tot aanwyzing der beweegredenen,
waarom de getnelde Geneesmiddelen aangewend zyn .
Tot een ftaaltje , ter proeve , diene bet nut der AzynKlisteeren ., in de eerfte Waarneeming voorkomende , by
verkorting opgegeven .
Een vyftienjaarig Meisje, van eene zeer gezonde gefteldheid, behalven dat zy zomwylen aan geriuge,opftygingen
onderhevig Was, klaagde over gebrek aan eetlusE, mrslykheden, verftoptheid, hevige pynen in den ondei'btiik, ver+
fchietende fteekhtgen in de J3orst en droogte in de Keel .
Deeze toeivallen hadden reeds vier dagen geduurd, in welken tyd zy eenige laxeerende Poeders had genomen y doeh
welken zy telkens ten eerlten weer had overgegeeven .
Op den~ytilgenden dag, zynde den I4den September, vond
de Autlieur , by zyn eerfte bezoek, de gemelde xoevallen
al vry fterk, de Pols was traag en zwak, de kleur Meek,
de Tong met een witte huid bedekt, en om de Oogen vertoonde zig eon blaauwe gezwollen kring .
Van het- voorgefchreeve middel, nit een Aftrekzel van
Zenebladen , Rhabarber eit een Middenzout, beflnande,
bleef weinig vah in, dewyl zy, kort -na bet gebrniken,
zuiks weer overgaf. Des avonds waren de kwaal en de toevallen erger, zonder dat 'er ontlasting volgde . Eeir geiippliceerd eenvouwig Klisteer had geen uitwerkiag, zolunin
als een tweede, waarin een drachme Duivelsdrele ontbonden was . Den I5den wierden twee foortgelyke Klisteeren gezet, . doch zonder vrugt . By de voorige toevallen,
welke zeei toegenomen hadden, kwam nog eene .geweldige
hoofdpyn . Het gebruikte Aftrekzel van Rhabarber wierd
telkens weder overgegeeven, 'er volgde geene ontlasting
van winden nog ftoelgang . Om dat de Lyderes alle inwendige middelen weder overgaf, wierd, then dag over,alleen
met weekmaakende en verzagtende Klisteeren aangehoudcn,
doch alles , vergeefsch . Den 16den was de kwaal , over
bet geheel, ongemeen toegenoomen , de Oogen en bet
Gezigt waren geelagtig, de I yderes klaagde over hevige
pyn omtremt de plants der Lever, -- de Pols was klein
eai hard, en floeg nauwlyks vyftigmaal in een miuuut . Men
appliceerde een` Klisteer nit een aftrekzel van 2 lood Tabaksbladen,i waarby een lood Kamillenolie gevoegd was :
maar dit deed, eerie onverwagte en geheel tcgenftrydige
uitwerking, gcvolgd wordende door de allervreeslykfte toe .
vallen . Eerst outftond 'er eene geweldige braaking , en
Uit
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Wt de reuk en verwe der flofe, fchoon 'er geen drek mede vermengd was, kon men duidelyk de tabak en olie onderkennen . De Pols verhief zig en wierd ongemeen fnel,
de pyn wierd algemeen en nam zeer toe, een koud zweet
brak op bet aangezigt en de handen nit, en onder do
benaauwheid, veranderde eensklaps de bleekgeele verf
van bet aangezigt en de handen in eene heldere orangekleur. 'Er ontftonden mislykheden, walgagtige oprispingen
en ten onleschbaare dorst . Het overage van den dag wierd
met verzagtende Klisteeren, deels van melk en boomolie,
deels vail Venetiaanfche zeep, aangehouden , doch alles
vergeefsch .
De Autheur kon niet verkrygen dat men de Lyderes in
een warm bad zette, men oordeelde haar veel_ to zwak
bier toe, (de gewoone plaag in de gemeene prae'lyk, welke
aan menigen ongelukkigen bet leven kosr! -) Tegen den
avond wierd een dunne fmeerkaars in .den aarsdarm gebragt, doch, pa een half uur inblyvens, viel dezelve, onverrigt, 'er weder uit . Den zeventienden, eene ongeruste
nagt, geene ontlasting, de Built gefpannen, en by de voorige toevallen , die byna alien den hoogflen trap bereikt
badden, was noch eene ligte ylhoofdigheid gekomen . Nu
ichreef de Autheur, met toeflemming van den beroemden
Heelmeester Theden, eene Klisteer voor, beflaande uit zes
oncen Wyn-Azyn en even zo veel Water : op de plaats der
Lever wierd eene Plaaster van Scheerling gelegd, en tot inwendig gebruik een Slikmiddel gegeeven , nit een halve
once gezuiverde Wynfleen en twee oncen Manna . Onmiddelyk, na bet zetten der Klisteer, zeide de Lyderes, dat
zy eene warmte en beweeging in den Buik befpeurde, welke
zy by geen der vorigen was gewaar geworden . Een kwartier uurs daarna , ging een gedeelte van bet Klisteer af,
waar onder een Link Slym was, naar eene taaie etteragtige
Snot gelykende. Een kwartier daarna gebeurde zulks andermaal. Na verloop van een uur , had een zoortgelyk
Klisteer noch meerder en beter uitwerking , 'er ontlastte
zig eene menigte met Bloed gemengde Slym, en tevens de
gewoone drekflof, ter grootte van een Walnoot . De Lyderes befpeurde reeds verligting, een derde Klisteer, des Na .
middags gezet , deed cene menigte groenagtige vuiligheid
ontlasten , waarop vervolgens eene dergclyke outlasting,
met veel verligting voor de Lyderes , van zelve volgde .
Door bet gebr uikcn van gepaste Geneesmiddelen, verdweenen
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meth vervolgens de toevallen , en de Lyderes befloot , op
den 28flen, de geheele Geneezing, met een Maag-EGxer .
De Aantekeningen van den Heer Heilbron geeven alleszins blyken van kunde, en de Vertaaling is vloeiende .
Au&oris incerti Chronicon Tielenfe , five majoris Chror
nici pars ultima & maxime notabilis . Ex archetypo primus edidit , adnotationesque addidit Joti. DID . VAN
LEEUWEN . Traj . ad Rhenum, typis & impenfis B . Wild
& 31Altheer, 1790 . Absque pra:cedd . & Ind . 574 pp .
In odavo. f. m .
eeze Tulfthe Chron k, (grootdeels dus genoemd, om
dat dit Handfchrift oudtyds vermoedlyk in een Iglooster to Tiel gevonden , en vervolgens aldaar op bet Raadhuis bewaard is ; als mede, om dat het, naastdenkelyk
door een. Tielenaar gefchreeveu , meer dan andere Sehnften, van het voorgevallene to Tieh, gewag maakt ,) van
tyd tot tyd door veeler handen gegaan zynde , kwam.,
naar laid van 't bericht voor deeze uitgave , eindelyk onder 't oog van den Heer van Leeuwen. Zyn Ed . vond zig,
to meer , daar ook anderen zyne zugt goedkeurden , wel
dra genoopt, om bet gewigtigfte gedeelte of to fchryven,
en, met nevensgaande opmerkingen, ter drukperfe to vervaardigen . Het Hand(chrift naamlyk begint, gelyk meet
oude Chronyketi, met de fcheppmg der Waereld ; en des,
zelfs Opfteller doorloopt vervolgens de aloude gefchiedenisfen ; dan de Heer vat Leeuwen, de uitvoering van dat
gefchiedkundige verflag van weinig of geen belang oordeelende , heeft dit alles agtertiwege gelaaten, en zig alleen
bepaaldi tot de afgifte van bet zesde of laatfle gedeelte,
dat meer byzonder onze Vaderlandfclle gefchiedenis betreft .
Dit gedeelte vangt, (na eene voorafgaande nwldii g van de
komst eeniger vreemde gewapende Volkeren , die, over,
geheel Europa verfpreid, zig ook int deeze Landen vestig .
den,) aan, met de bouwing van het Slot Ullltenburg en
deszelh lotgevallen , tot op de ftigting der Stad Utrecht,
daar ter plaatze : het welk den Opflelier deezer Chronyk
voorts brengt tot een verhaal der verrigtingen van JFtllibrerd, en deszelfs aanflelling tot den eerflen Bisfehop van,
Utrecht . Vervolgens geeft by eene jaarlykfche aantekening
van de voornaamfle gebeurtenisfen bier to Lande, zo onder
de IJtrechtfche 13isfchoppen . als onder de Gelderfche GraaE ;
veaa
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ven en Hertogen, mitsgaders onder de Hollatadfche Graaven ; inet invlegtinge van deeze en geene byzondere voorvallen in andere Gewesten , tot op bet midden der 'vyftiende Eeuwe .
Men heeft geen toereikenden,
grond,
om to gisfen , wic deeze Chronykfchryver geweest zy,
aileen kan men , uit bet geen by bier en daar mcldt,, opmaaken, dat by to Tiel gewoond, of zig aldaar en in de
omliggende Landf'treek opgehouden heeft ; dat by geen
Geestlyke, maar veeleer een Man ten mmfl :e van eenig
aanzien hi den Burgerftaat was ; en zyn Gefchrift over 't
geheel toont, dat by zig, naar de toenmaalige omflandigheden , geoefend had , vry onpartydig fchreef , en niet
onder de vleiers behoorde . fly fchreef deeze Chronyk oni
en aan bet Jaar 1450, en wel tot op bet Jaar 1452 ; doch
dezelve eindigt zo afgebroken, dat bet duidelyk toone zyn
oogmerk geweest to zyn , nog verder voort to vaaren,
't welk hem egter, door een of ander toeval, niet zal
hebben mogen gelukken . Met betrekking tot de vroegere
Vaderlandfche Gefchiedenisfen , heeft by ongetwy£eld nagefpoord de oude befcheiden , welken diestyds nog voor
handen waren ; en nopens bet voorgevallene zedert bet
Jaar 14,25 , wanneer by to Tiel in 't huwelyk getreeden
was , komt by voor als een Chronykfchryver van zynen
tyd . Het een en 't ander maakt dit Stuk verdienstlyk ; en
zulks noopte ook al vroeger den geleerden van Basfenn,
om, by manier van een uittrekzel, een Affchrift van bet
hem merkwaardigfte in deeze Chronyk, ten zynen byzonderen gebruike, to maaken ; welk Affchrift de tegenwoordige Uirgeever met bet zyne vergeleeken beeft, dat hem
in zyne aantekeningen 'er meermaals van doet gewaaBy dit afgebroken werk van deezen Tiel4chen
gen .
Chronykfchryver, heeft een ander insgelyks onbekend Perfoon , vermoedlyk cen Kerklyke , etlyke bladzyden ledig
gelaaten hebbende , gevoegd eenige byzonderheden, voornaamlyk de Stad Tiel betrefende ; die, behoorende tot
het midden der zestiende Eeuwe , 't zy ten tyde van bet
gebeurde, of, 't geen vermoedelyk is, wat laater gefchreeven zyn ; welken mede blykbaar doen zien , dat ze nog
verder eene voltooiende hand verwagtten , die daarin to
kort gefchooten is .
Wyders heeft de I-leer vatt Leeu1pen, deeze Chronyk en dit bygevoegde Stuk afgeevende,
in zyne aanteheningen nog gebiuik getnaakt van een merkwaardig 11andkilrift, dat wel verdient aan 't licht gebragt
to wo :dcn ; zynde eerie Gelderfcl:e Chronyk , to Nymegen
An
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in 't Raadhuis bewaard , opgefteld door Walhelmus van,
Berchem . Deeze was een aanzienlyk Kerklyke, die gelyktydig met den onbekenden Tielfchen Chronykfchryver lee£
de, en zyne Chronyk gebragt heeft, tot op bet Jaar 1465 ;
zynde vermoedelyk door byl omende omftandigheden wederhouden van zynen arbeid verder to agtervolgen . Naar
de opmerking van den Heer van Leeuwen heeft van Berchem
insgelyks oude befcheiden geraadpleegd , en voorts de gefchiedenis van zynen tyd befchreeven . Veelal is zyn verflag eenftemmig met dar van den Tielenaar , doch nu en
dan verfchillen zy : by fchynt de Tielfche Chronyk niet
gezien to hebben , en 'er is reden om to denken, dat zy
verfchiltende oude befcheiden in handen gehad hebben ;
waarvan de Uitgeever in zyne aantckeningen op de Tielfche Chronyk een oordeelkundig gebruik maakt : to meet,
daar zyne aantekeningen , ftrcklzende alleszins ter ophelderinge onzer Vaderlandfche gebeurtenisfen , inzonderheid
dienen , om verfchillende berigten en onderfeheiden tydsbepaalingen van deeze en geene Schryvers,
aar 't mogelyk zy, to vereffenen . Voor hun derhalven, die hun
werk maaken van 's Lands Gefehiedenisfen to heoefenen,
is deeze uitgave van de Tielfche Chronyk , met de bygevoegde gefchredkundige aantekeningen van den in dit Stuk
zeer beleezenen en opmerkzaamen van Leeuwen , van eeu
weezenlyk nut ; 't welk zig , onder bet doorbladeren, in
cene menigte van byzondetheden, 't zy ter ophelderinge
of ter bevestiginge, ontdekt . --- Om bier van een voorbeeld by to brengen , dat niet to breedvoerig is, waartc,e
wy in deezen ligtlyk gevaar zouden loopen, zullen wy ons
bepaalen tot bet hutvelvk van Dirk den VII, en wel inzonderheid tot bet verfchtl , of by 661 dan twee Dogters
gehad hebbe . Met verhaal der Chronyk , met de daarbygevoegde aantekeningen, behelst deswegens het volgende .
„ Graaf Floris by Antiochie overleeden zynde . zo werd
„ zyn Zoon Dark tot den elfden Graaf van Holland (*),
,, en by earn in huwelyk Adelfaeid , eene Dogter van den
„ doorlugtigen I-leer D,rk Graaf van Cleef (a), by welke
„ by
[* De volgreeks der Hollandfche Graaven is , naar de telling
van den Chronykfchryver deeze . (r .) Da,k de I . (2 .) Dark de It .
0 .t f1i7401d. (.; .) Dhk de Iil . (5 .) Dark de IV . (6 .) Floris de I .
(7) Dirk de V . (8) Rot is de 11 . (9 .) Da, k de VI . (to .) Floris
de III, en (is .) Dark de VII
(a~ En by nam in huwelyk fldel,aead enz .] to weeten in 't Jaar
W6. Volgens de Egniondfelae Ch, •on)k, op dar Jaar, eeneZuster
van
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by twee Dogters gewan, to weeten Adelheid en Ada(b),
„ Adelheid werd verloofd aan Hendrik jonker van Gelder,
„ een Zoon van Otto van Gelder, naamlyk in 't Jaar dui„ tend (f) en zevcn ca negentig (c), en Ada, door Adelheid ,
,,

van Dirk Junior, Ga'aaf van Cleef. 'Er ontftond dus eene dub .
bele verwantfchap tusfchen de Graaven van Cleef en van Holland ;
want in 't Jaar z z 82 was de Zuster van Dirk , Graaf van Holland , Margareta , eene Dogter van Graaf Floris, gehuwd met
Dirk Graaf van Cleef, die een Broeder,was van deeze4delheid,
de Gemaalin van Dirk, Graaf van Holland . Zie KLUIT in zyne
aant . op de Egmondfche Chronyk, bl . 135 n . 33 .
(b) Twee Dogters, Adelhesd en Ada] . To rcgt drukt de Chronykfchryver zig aldus uit . BEDA, in C-hron . aul7.bl.g7, beefs dit
mede, en zo vindt men 't ook by anderen . Edoch, nadien andere Schryvers flegts van dene. Dogter gewag maaken, en Ada,
(hoewel wat laater,) de eenige Dogter genaamd words, zo zyn
zommigen van oordeel , dat beide deeze zogenaamde Dogrers
¢ene enkele Doper geweest zyn, die men nn eens Adelhetd en
dan Ada noemde ; welke wel verloofd was aan Hendrik van
Gelder, maar, op deszelfs vroegtydigen dood, gehuwd was met
den Graaf van Loen . Op derzulker voetfpoor beweert ook HUIDECOPER, in zyne aant . op m. STOKE, B . 11 vs . z299, bl . 472
en volgg ., dat Graaf Dirk alleenlyk eene eenige Dogter gehad
zou hebben . Maar onze Gelderfche Gefchiedfchryvers hebben
bet voor geheel ontwyfelbaar gehouden , dat Adelhesd niet atleen aan Fjendrik verloofd, maar ook met hem gehuwd is geweest ; dock dat ze beiden, nict lang na 't voltrokken huwelyk
geleefd hebbende , kinderloos geftorven , en net eene treurige
uitvaart in 't Klooster van Rhynsburg in Holland begraaven zyn .
Zie PONTANUS, Htst. Celr. L . VII . pag. 119 & 204 ., en SLICHTENuORST Geld. Hist. B . VI . §. 23 . Waarmede onze Autheur, gelyk
ook VAN BERCHEM, wat laager, volkomen over enftemt . Men zie
voorts sLUIT in zyne aant. op de Egnondfche Cir•onyk, bi . I65.
n. 98 . alwaar by HUIDECOPER behoorelyk wederlegr . Intusfchen
is HUIDECOPER de eenige niet geweest, die ontkende dat 'er twee
Dogrers geweest zyn , als blykt uit bet geen r .urscrus , in zyn
lVoordenboek op bet woord Ada, bl. 129, meldr. Dat nu, dat
onze Gelderfche Gefchiedfchryvers dit beter begreepen, en dat
zy 't geen ze van 't huwelyk van Hendrik en Aleid, en beider
vroegen dood, to boek ftelden, bier aan toe to fchryven zy, ge
lyk KLUIT ter aangehaalder plaatze gist, dat ze zig van Gelderfche Jaarboeken b ,.diend hebben, is thans in deezen genoegzaam
I~lykbaar .
(f) Hier is eene fchryffout ; her moet zyn duizend een honderd
en ;even ea negewig .
(e) In 't Jaar 1 197] of 1198 , tot welk Jaar anderen dit geVAL
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• heid , de Graavin van Holland, aan Lodewyk van
• Loen (d) ."
Op eene dergelyke wyze gewaagt by wat laager van 't
Huwclyk van 4leid met Hendrik, fchryvende :
„ In 't Jaar des Heeren duizend, ddn honderd en agt en
„ negentig, zyn Dirk, Graaf van Holland, en Otto, Graaf
„ van Gelder, met aflegging van alle oneenigheid, onderi, ling in deezervoege verzoend, dat Hendrik, de Zoon van
,, Otto Graaf van Gelder, in 't huwelyk zou treeden met
• Adelheid, de Dogter van Dirk, Graaf van Holland, maar
„ deeze beiden zyn, na een kort tydsverloop, kinderloos
• geikorven , en met eene rouwvolle lykftatie in 't Klooster
,, to Reynsberch ter aarde befteld (e)."

Staar
vat brengen , gelyk ook onze Schryver wat laager doet . Zie
mede KLUIT als boven , n . 97(d) Lodewyk van Loen of Loon . Anderen noemen hem, en
wel to regt , Losfenjis of Los , naar 't Graaffchap Ln°/a , in
het Land en onder bet Bischdom van Luik gelegen . Zie PoNTANUs als boven , pag. 124 . Op den kant van bet oorfprong.
lyke zie ik aangetekend : Regulo Losfenfi, h . e . Graaf van Loon .
(e) Dit zelfde fchryft ook VAN BERCHEM in 't opgemelde Hand
fchrift. „ De Graaven Otto van Gelder en Dirk van Holland,
• zyn in dit zelfde Jaar [te weeten x igt,] met aflegging van
• alle oneenigheid, welke ter oorzaake van den twist over den
„ Bisfchoplyken ftoel van Utrecht ontflaan was , onderling in• deezervoege verzoend, dat Hendrik, de Zoon van Graaf Otto,
• in 't huwelyk zou treeden met Adeheid, de Dogter van Graaf
• Dirk . Maar deeze beiden, na een weinig tyds kinderloos ge .
• lorven, zyn in bet Reynsberchfche Klooster met eeue rouw• voile lykftatie ter aarde befleld ."
[Men vindt bier by van Berchena en den Tielfchen Chronykfchryver zo veel woordlyke overeenkomst, dat men in den eer .
ften opflag ligtlyk denke , dat van Berchem hem nagefchreeven
hebbe . Dan hier, en in meer dergelyke gevallen, komt to pasfe
eene opmerking, welke de Heer van Leeuwen in zyn Voorberigt
gemaakt heeft .
„ In 't verhaal van zommige gebeurtenisfen
is
,"
zegt
by
,
„de Tielfche Chronykfchryver dikwils
f
en
•
„ woordlyk gelyk aan BaKA, die voor zynen tyd gefchreeven
• heeft . Mooglyk heeft by ook deszelfs lIandfchrift geleezen ;
„ of, by aldien by 't niet geleezen hebbe , heeft by toegang
• gehad tot dezelfde bronnen , waar nit BEKA bet zyne gehaald
• had ; verzamelende mede van rondzomme, bet Been hem der
• aantekeninge waardig toefcheen , utt andere oude gedenkftuk„ ken en fchryvers . En deeze waarneeming mag men mede
E 5
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$taut .van Regeering, Godsdienrt, Geleerdheid en KonJten in
Groot-britanje, omtrent bet einde van de agttiende Eeuw ;
door. Dr . GEBH. FRIEDR . AUG. WENDEBORN , Predikant
to Londen . Uit bet Ho gduitsch vertaald . Te Campen,
ter Drukkerye van J. A . de Chalmot, 1790 . Eerfe Deel,
123 bladz. behalven bet Voorwerk . Tweede Deel, 332
bladz . 1n gr . 8 YO.
van my zo als ik ben (*) is de Zinfpreuk, welke
Sp reek
de Heer WENDEBORN op bet 'itelblad van zyn Werk
lleeft geplaatst ; eene Zinfpreuk, welke ieder, die de geReldheid van eenig Land, bet character en de zeden van
deszelfs Inwoonderen, of van eenige byzondere Perfoonen
wtl befchryven, tot de zyne behoorde to neemen, en altoos
voor oogen to houden Met groote Letteren op de mquren
van des Schryvers Boekvertrek geplaatst , zoude zy daar
voorul geen minder aanzienlyke, en ten minflen eene ruim
zo menschlievende, vertooning maaken , als bet geen de
laatstoverleden Koning van Pruisfen in goud wilde gefcbreven bebben op de Comptoiren der Oorlogs-Intendanten (j-) .
Rationale hoogmoed, vooroordeelen, vleizucht, eigenbaat ,
bitterileid, en zelfs de edeler aandoeningen van vaderlands •
liefde, dankbaarlieid en erkentenisfe , beneemen menigea
Schryver, zonder dat by zelve zich des bewust zy, de vereischte onpartydigheid, of doen ze hem ten minften dikwyls
13 it hat gez .cht verliezdn . Dan tot roem van den Heere WENDEBORN moet men erkennen, dat by, in bet doorgaande
beloop van zyn Werk, nict min doorflaande blyken geeft
van onzydigheid en eenen onbevooroordeelden geest, dan
van bedrcvcnheid en kunde, en dus allezins toont bevoegd
-re weeien tot bet uitvoeren der moeilyke tank, welke by op
zich heeft genomen . Terwyl by den Engelfchen den lof
Diet
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wel overbrengen op andere Schryvers , ook op dezulken die
is laater tyd geleefd hebben ; als, by vooibeeld, JOH . A LEYDIS
en andeten , wanneer die met onzen Autheur woordlyk overeenkomen ; van welken wy niet vermoeden kunnen, dat hun
,~ deeze Chronyk bekend geweest zou zyn ; dan is bet eer to
• denken , dat zy van dezelfde oude bel'cheiden gebruik ge„ maakt bebben . "
Speak of me as I am . SHAKESPEARE'S OTHELLO .
NVerken vans FREDZRIK opr Ilden

(f) Zie de Nagelaten
Dc-211 , bi . zo4.
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niet onthoudt, welken zy verdienen, is by ook geenzins
blind voor de gebreken dier Natie, noth fchroomt zyne-gedachten rondborffig voor to draagen . In de Voorreden,
aan bet hoofd des Eerllen feels geplaatst, belooft by niet
nlleen eene onzydige behandeling van zaaken ; dit zoude
ieder Sehryver , doen , zonder dat men zich altoos op die
beloften zoude kunnen verlaaten ; maar de herhaalde leezing van bet Work zelve overtuigt oos, dat by zyn woord
zo getrouwlyk gehouden hebbe, als men billyk mogt verWacbten . Dit ons getuigenis worst bevestigd door-"bet
oordeel van zeer bevoegde Rechteren, welken men ten
minflen niet van vooringenomenheid tot nadeel der Britten,
of tot voordeel van eenen Vreemdelmg, gelyk de Heer
WENDEBORN ip Engeland is , zal verdacht liouden , de
Schryveren van bet Monthly Review . „ 1let henceel van
• den Heer WE NDEBORN ," merkt de Nederduitfcbe Vertaaler to recht aan in zyn Berigt voor bet eerffe Deel,
„ is boven alle verdenking van vleiery ; en, dit niettegen„ ffaande, vellen de Schryvers van cen der geagtffe en
„ beste Tydfchriften, welken to Londen uitkomen, een
„ meet voordeelig oordeel over deszelfs arbeid, dan aan de
• meeste, ook voornarne, Werken, die in den kring hun• nes letterkundigen rechtsdwangs komen , to beurt valt (*) . "
Hy brengt vervolgens een gedeelte by van bet Been de genielde Engelfche Schryvers in hun Maandwerk zeggen, en
bet geen zo wel den Heere WENDEBORN , als hunner eigene
onpartydigheid, tot eer verflrekt .
Het Werk zelve is niet gefchikt om 'er een geregeld en
,aaneengefchakeld Uittrekfel van to geeven , zonder zich in
to laaten tot eenc uitvocrigheid, weike ons meerdere ruimte
zoude wechneemen, dan wy gevoegelyk daaitoe kunnen beflee-('k)
BI . XI . Wy bedanken den geachten, fchoon ons onbekenden, Vertaaler wel hooglyk voor de eere, in deeze woorden
den Schryveren van bet Iliontlzly Rerze •v , en , in deezen, den
Opflelleren van Letterkundige Tydfchriften in bet algemeen aangedaan : doch moeten tevens betuigen, dat wy to nederig zyn
om ons eenigen zecTasrvang aan to maatigen . Bericht to geeven
van den inhoud der uitkomende Werken , met byvoeginge der re,
denen van ons gevoelen over dezelve, op dat bet Publiek vervolgens, als Rechter, oordeele en uitfpraak doe , is onze post
. De zelv is ons a nzienlyk genoag, en o s hiervan wel to kwyten
bet uiterfle onzer eerzucht, in de hoedanigheid van Schryvers
der Lettetoefentngen .
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7'fteeden . Wy zullen ons daaram vergenoegen, met den in,
,houd der Hoofdftukken to melden, en vervolgens hier en
daar lets uitkppen, om den Leezer tot bet beoordeelen van
des Schryvers denkwyze en ftyl (*) in ftaat to ftellen .
Het Eerite Deel beftaat uit Twaalf Hoofditukken, welke
handelen van de Staatsgefteldheid . -- Van den Koning .--Van het Hoogerhuis des Parlements, van den Adel, en van
de Rzdderorden .
Van het Yolk en van het Lagerhuis
des Parlements .
Aanmerkingen over de Engelfche Staattgefteldheid.
Van de Land- en Zeemagt .
Van de
spenbare Belastingen en Schulden der Katie.
Over hat
onderhoud van de Armen .
Over de Vol*rykheid van
En eland.
Koophandel.
Van de Manufaktuuren
en Fabrieken . -- Over den Sluikhandel op de Engel/che
Kusten .
In bet Tweede Deel zyn zeven Hoofdftukken , eti derzelver
Opfchriften deeze .
Van de Engelfche Regten, Geregts
hoven en Regtsplegingen . ---- Over de wyze-van Gerigt tr
houden .
Londen.
Aanmerkingen over Londen . Pan de merkwaardigheden in Londen en deszelfs omtrek .
Over het Karakter der Engelfchen . -- Onderrigting voor
Vreemdelingen .
Uit deeze opgaave ziet men terftond, dat deeze twee
Deelen geene volledige befchryvin g behelzen van bet Been
op den Titel gemeld wordt . Ook blykt, zo uit de Voorre.
de des Schryvers, als uit bet Berigt des Vertaalers, dat in
het oorfpronglyke bet Werk beflaat uit vier Deelen, betreffende bet derde den Godsdienst, en handelende bet vierde of
laatfte over Geleerdheid en Konst . De vertaaling deezer twee
Deelen zien wy met verlan gen to gemoet. Indien de Vertaaler dezelve inrichte op dien voet, als by in deeze twee
Deelen gedaan heeft, en in zyn Berigt ons belooft, waaraan
wy niet twyffelen, zal by de rechtmaatigfte aanfpraak hebben op de dankbaarheid van alle Nederduitfche Leezereu,
welken wenfchen eene meer dan oppervlakkige kennis to
bekomen van een der magtigfle en zonderlingfte Volken der
Waereld, bet geen in bet byzonder altoos zo grooten invloed gehad heeft, en nog heden heeft op de gefteldheid
en den toeftand van den Staat der Vereerigde Nederlanden .
WY
(*~ Van deezen laatften fpreekt de Vertaaler,, in zyn Bericht,
niet zeer gunftig, en betuigt 'er, hier en gindsch, eene helpende
hand aan geleend to behben . Hierin komt by ons voor zeer wel
gcflaagd to zyn .
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Wy zullen nu eenige ftaalties geeven van des Heeren
WENDEBORWs fchryfwyze, en dezelve zodanig trachten to
fchikken, dat de Leezer tevens in 1}aat geraake om over
deszelfs wyze van denken eenigzins to oordeelen .
Van de voorrechten des Konings fpreekende, zegt by (*) .
• Indien iemand bier door zyns gelyken met een rechtsge„ ding. . . . befprongen wordt, en de Aanlegger bet gelling
• verliest, meet deeze alle de kosten betalen, ten einde den
„ Gedaagden fchadeloos to houden ; maar de Koning . . . .
„ betaalt, fchoon de zaak tegen hem gewezen words, gee„ ne onkosten, en is tot geenerlei vergoeding gehouden . . . .
„ ludien in Edn of ander kerfpel een ontvanger van de (chat• tingen, die door de Kroon zelve aangefteld wordt, den
• bedrieger fpeelt, en niet betalen kan, is zulk een kerfpel
„ verpligt bet geld ten tweedenmale op to brengen, en den
„ Konmg alles to vergoeden . Indien remand oordeelt, dgt
„ by ten aanzien van zyn eigendom van wege de Kroon on„ derdrukking lydt, meet by by de Koninglyke Kanzelary
„ een verzoekfchrift inleveren, en wanneer hem refit we
„ dervaart, moet by hetzelve niet als iets dat hem toekwam
• aanmerken, maar als een bewezen gunst (t). De Duit„ fchers, welken een hooghartig Engelschman gewoon is
• als rampzalige haven to befchouwen, hebben in dit op„ zicht meerder vryheid, enz ." Gewigtig zyn.ook de Aan
merkingen, welke, op bl . 64 ., en elders,over des Konings gezach en invloed op de beide Huizen van bet Parlement en
derzelver Leden, gemaakt worden .
Van den hoogen Engelfchen Adel erkent de Schryver to
recht (§), „ dat velen onder hen zig als geleerden , als
• fchryvers, en als begunfl :igers der Mufcn beroemd gemaala
• hebben," maar voegt 'er by : „ Dan de tyden zyn ver„ anderd, en de Geleerde .n, zo wel als de Mecenaten , zyn
• onder den hedendaagfehen Adel zeer zeldzaam gewor„ den . De opvoeding van de jeugd is thans onder hen
„ misfchien kostbarer . . . . maar Genii n en groote Geesten
• komen niet to voorfchyn, enz."
Daar de Schryver van de Land- en Zeemagt fpreekt,
vindt men natuurlyk ook een bericht van bet presfen der
Ma(*) Ifle Deel, bl . 13, 14 .
(t) In eene Aantekening brengt de Schryver bier eene plaats by
uit dqn beroemden Engelfchen Rechtsgeleerden BLACKSTON E ,
welke dit nog ruim zo flerk uitdrukr.
($) Bl . 3g .
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Matrddzen tot bemanning der Vloot . lea bet zelve be.
fchreven to hebben , vervolgt by met deeze gepaste aazt,,
meet--kitagen. (*) . „ lk weet niet hoe dit MatrQozen pres .
„ fen (t) op eenigerhande wyze met de zo hooggeroemde
„ En;elfche vryheid overeengebragt kan worden . Niets
,, fchynt my harder en gruwelyker to zyn, dan op diem
• trant de Vlooten to bemannen . Indien alleen ftraatlly„ pers en ledigiopers dus opgeligt wierilen, om zig ten
• nutte des Vaderlands, zo als 't ze en is y tp laten dood,, fchieten, zoude men nag iets ter verfchooning vp .n deze
„ inbreuk op de regten der vryheid zeggen kunnen : mar
„ wanneer men, gelyk zeer dikwyls, zo ten platten Lan,, de als in de Steden , gebeurt, Vaders van eeu tluisge„ zin tit de arnien hunner Vrouwea en Kinderen, die zy
„ door hunnen arbeid onderhielden, +eiet wegrukken , en
„ een Vrouw met drie of vier Kinderen tot ,den b,edelzak
• verwyzen ; zo kan iemand, die eenig gevoel van mensth„ IyI~Eid bezit, niet anders dan verftotnd Apan, en zig
„ verwonderen, hoe een Volk, ouder 't welke toneelen
• van die natuur daaglyks in oorlogstyd vertoond wor„ den, zig nog immer durft verhovaardigen op vryheid „ vo arregten, waarin, op deezen toon rotrnt mejp , ook
„ de gexmglle ingezetenen deelen . Men hoort de onder• dkukten fchreeuwen, de paatriotten haide klaagen, en de
,, zneufchenvrienden . voorflagen doen om flit kwaad uit
„ den weg to ruimen : doch niettegenftaande dit alles,
• blyft bet voortduuren ."
Zeer leezenswaardig is bet zevende Hoofdfuk des Eericen Deels over de openbare Belastingen era Schu*n der
Nave ; doch de vry ultgeltrekte en zamengeftelde berekeItingcai, welke in hetzelve voorkomen, maaken bet onvatbair vuor eenig uittrekfel, dan bet geen voor- ons bericht
to uitwoerig zoude worden . Ook verdient het geheel in het
Werk zelve geleezen to worden . Met den woord zullen wy
melden , dat de fehuld der Natie by bet einde van den
Amerikaanfchen Oorlog gellegen was tot de verbaazende
fom van 235 millioenen ponden fterling, zynde, door then
zo onftaatkundigen , als onrechtvaardigen, en naar verdienile ongelul kig uitgevallen, Oorlog, vermeerderd met
110 2
(~ )

B1 . 92 .

(t) „ Tegenwoordig is zelfs het presfen tot Soldaaten to

• Lande, by een Parlements-Akte ingevoerd, waarover iede'e
„ patriot ties chgezind ca vryheidlievendEngelschmanzigfchaamt ."
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o,625,5t9 (*) ponden. De Schryver is met den HeeTe
auAa,E van gevoelen, dat bet tydfiip eener algemeene bankbreak voor Eugeland niet ver of kan zyn . Of zyne ge'
dachten daaromtrent juist zyn, moet de tyd leered . My
bdchouwt zulk eene gebeurtenis als gelukkig voor dat
ltyk. Doch men leeze hierover de billyke aanmerkipg vaii
den Vertaaler op bladz . 139 .
Van de kunstgreeper{,
door welke men, by eene nieuwe geldleening, de verlaugde fom weet ingetekend to kxygen geeft de Schryver cep
ilaaltje, _bet geen reeds voor eenigen tyd in ors Mengelwerk is overgenotuen (t) .
Hoe zwaare belastingen de Engelfche Natie, buiten byzondere liefdaadige Geflichten, tot ondethouding der AI-I
men opbrenge, zelfs tot drie millipe
ponder flerl1ng
toe, en hoe weinig nogthans deeze verbaazende fom
.
toe
zy,tot bet bedoelde oagmerk, wordt in bet anh-ile Hoofdfluk voorgedragen .
Het geen van de Vollrykheid des Lands , van den
Koophandel, van de Manufakturen en l abrieken, ett vaa
den Sluikhandel, gezegd wordt , lydt genoegzaant ge r
verkorting of uittrekfel, fchoon bet veele, der ; aandacht
van den weetgierigen Leezer waardige zaaken, behelee .
1 och wy mogen onderfleilen , dat de Nederduitfche Levzer wel begeerig al zyn om to weeteli, hoe iemand, die
go veele jaaren ondex de Engelfchen vericeerd heeft, saver
laet charader van deeze onze Buurett do Bondgenoateu .ooldaele. Over dit fluk handelt de Heer wENBEBOttrt, bqbalven verfchejdene afzonderlyke game kingen, vvelk-v, hie-endaar door hjt Werk verfpreid zyn, opzetlyk in bet zescle
Hoofdfluk desTweeden Deels. Wy zullen trachten hiervaie -eel
zo beknopt en volledig verfiag to geeven als ons doenlyk is,
Na eenige voorafgaande aanmerkingen -over de bezwaarLy1
heid van bet churaailer eens Volks to fchetzen , en over de mistlagen van Vreemdelingen, welken zich eener, dikwyk vry korten,tyd,te Londen opgebouden hebbende , uit de zeden der
Hoofdflad eon voorbaarig befluit, tot de zeden des geheeleu
Lands opmaakten, zegt de Schryver ( ) „Dit fchynt my ais
,, een
(*) In het Werk flaat I Deel, bl .127,flechts Io,625,519 dock
dit is duidelyk ,eene drnkfeil, welke zich van zelve ontdekt by
het leezen .
(t) Zie Nieusre 41g . Fad . Lett. Me Deel, zde Stuk, bladz.
3o2 . enz. bl . 306. enz .
(§) We Deel, bl . 233,
1
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• een uitgemaakte zaak aangemerkt to mogen worden, chat
• de Engelfchen onder alle Volkeren meest Menfchen zyn ."
Wat hierdoor bedoeld worde, kan men zien uit de bykans
onmiddelyk volgende woorden . „ De opvoeding vormt
• bier , zo wel als in andere landen , den mensch ; en
• die, welke bier in gebruik is, verfchilt veel van die in
„ andere landen wordt aangetroffen . Het fchynt my toe,
,, dat 'er vry veel overeenflemming is, tusfcheu den fmaak
• der Engelfchen in 't aanleggen van hover en in 't opvoe„ den van kinderen . Men bemint de natuur, men komt
„ dezelve bier en daar met een helpende hand to gemoet,
„ maar men ziet ongaarne, dat de konst haar -enigermate
„ benadeelt : en juist hierin ligt de oorzaak, waarom de
„ Engelfchen de waardigheid en beflemming des menfchen
• bet meeste naderen (*). . . . Gelyk de mensch van na„ tour vry is, zo wordt de vryheid door de oorfprongly„ ke Staatsgefteldheid van Engeland beguntligd . De boe„ ren ` jonge gevoelt, eti hem wordt ingefcherpt , dat by
„ een vry man is . Met de kruipende eerbied voor rang
• en middelen, wordt het hart der kinderen bier niet der„ mate vervuld als in andere landen . . . . Over het geheel
• genomen, groeien de kinderen van-beiderlei kunne on„ der groote toegevendheid op (-f) . . . . Eene toegevende
„ opvoeding is wel de bron van verfcheiden nadeelen,
„ maar geeft tevens aanleiding tot veel goeds . Ik heb
„ menigmaal gelegenheid gehad om op to merken, dat een
„ Engelsch Jongeling , onder den uiterlyken fchyn van
„ woestheid en onbefchaafdheid, wanneer by zyn vyf en
„ twintigfte jaar begint to berCiken, tot bedaardheid komt,
„ en zig met eene vrymoedigheid en welvoeglykheid weet
s , to gedragen, hoedanigen men onder andere volkeren op
„ die laren dtkwerf to vergeefs aoude zoeken (§) .
;, De weinige dwang , die in de Engelfche opvoeding
,, plaats
(") Tot de waardigheid des menfchen behoort wel een bezef
van de waardye der vryheid, en eene ziel, afkeerig van alle flaaffche onderwerpinge . Maar zekerlyk behooren 'er geene toomelooze drifter toe, welke, by het ontmoeten van tegenftand, den
mensch vervoeren tot raazerny of euveldaaden ; gelyk de Schry.
ver in bet vervolg de al to groote toegeevendheid in de opvoedinge der Engelfchen, en bet weinige bedwang, waarin de driften
der kinderen gehouden worden, aanmerkt als eene voornaame
oorzaak van den in Engeland zo gemeenen zelfinoord .
(t) Bl . .34 .
(§) Bl . 237.
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r, plaats heeft, is ongetw eld pen hoofdoorzaak dei' rye
a denk- en handel-wyze, en van dat gezond ver(land , of
„ bon fens, welken men onder de Engelfchen meer dan er,T gens elders aantreft . Ouders en Leermeesters verdragen
• bier tegenfpraak, als dezelve den fchyn heeft van gegrond
~, to zyn, en men praat bier niet zo dikwyls als in andere
• landen op een beflisfenden Loon . . . . Hieruit volgt even„ wel in geenen deele, dat ieder bier werklyk denkt, veel
„ minder, dat ieder bier juist denkt, of, gelyk BIELFELD
,, zig uitdrukt, gat England bet land der Philofophen is .
„ Men vindt in de Kollegien to Oxford en to Cambridge
, i aartspedanten , onder de Geestelykheid der groote Kerk
s , aartsorthodoxen, onder de Methodisten aartsdweepers,
, 9 en onder de Tories liefhebbers en bevorderaars van bet
„ willekeurig gezag, enz . (*) .
Hierop iets van de Huwelyken tusfchen Perfooneh vat#
ongelyken rang , welke in Engeland minder zeldzaam zyit
dan elders, gezegd hebbende , vervolgt de Schryver (t) :
„ Na deze algemeene aanmerkingen to hebben vooraf ge .
• zonden, zal ik wat nader ltomen • b bet onderzoek vats
~, der Engelfchen karakter. Men treft order dezelve no-,
i, hedendaags de zigtbaarfle fpooren aan, van de zeden det
• aloude Romeinen en Saxers . De regeringsvorm, de vry• heid, en de groRdflagen waarop deze rust, zyn afkom4
• ftig van de oudeDuitfchers . Onze Voorvaderen, die wv
• Barbaaren noemen, kenden de regten des Menschdoms
• beter dan hunne verlichte Nakomelingen . . . . Ik fla
„ dikwyls verwonderd over de gelykvormigheid, die in vele
„ opzigten tusfchen de Romeinfche en Engelfche gefchiede .
„ nisfen is op to merken, en wenschte mast alleen, niet
„ gedrongen to zyn , om 'er by to voegen, dat bet karakter
„ der Romeinen, zo als bet zig ten tyde der Driemanfchap ;
„ pen vertoonde , zig bet best op dat dar hedendaagfche
„ Engelfchen laat toepasfen . Voor langreedsheeft then aan.
„ gemerkt, dat bet Engelfche Volk de geneigdheid tot alle
„ foorten van fchouwfpelen van de Romeinen overgeerfd
r, heeft ; en . . . . men moet erkennen, dat die dagen, op
„ welken de misdadigers to Tyburn gehangen worden ,
„ voor het Londenfche gemeen eene foort van feestdagert
„ zyn, enz .
,, De befchryving, die JuvENALIS van Rome maakt, is,
„ buiten kyf, toepasfelyk op vele groote Steden, maar met
s , dat
('') BI- 23F. (t) BI , 342.
LETT . 17919 NO . 2 .
1r
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dat alles begryp ik, dat dezelve op Londen beter fluit,
„ dan op anderen . Ook verbeeldt zig de Engelschman cen
„ gansch karel to zyn, als by by de begeving van een of
„ ander Ampt, of by de verkiezing van een lid van 't Par„ lement , of vrywillig zyn ftem geeft , of zig die laat
„ aftroggelen of afkopen : even gelyk de hooghartige Bur„ gers van Rome zig zelven als de heeren hunner heeren
„ belchouwden, wanneer zy zig door vleiery of met geld
„ lieten overhalen , om denzelven hunne ffiemmen tot bet
„ Burgemeesterfchap , of tot andere bedieningen, to ge„ ven (*) . De plants van LUCANUS 9 waar by den Romei„ nen verwyt, dat zy alle Jaren by de verkiezing van Bur„ gemeesters hunne vryheid verkogten , past ten minflen
,, alle zeven Jaren , by de Parlements-verkiezingen, even
,~ zeer op het Engelfche yolk .
„

„ Hinc rapti pretio faeces, feaorque favoris
„ Ipfe fui populus ; letalisque ambitus urbi,
„ Annua venali nefereas certamina campo (f)."
Onder de meer byzonder nationaale charaEtertrekken ,
words door den Schryver, als „ een der voornaamen, en
die in der daad als algemeen befchouwd mag warden ," gefteld , „ de eigenliefde van bet yolk, of de nationale hoog .
„ moed (§) ." Fly erkent , ondertusfchen (4-) , dat men
„ den Engelfchen bet regt moet doen van to zeggen, dat
,~ zy hunne eigene perfonen niet 2o zeer om zig zely , als
„ wel, om dat zy geboren Britten zyn, hoogagten . T . . .
„ Een wel opgevoed Engelschman fpreekt van zig zelven ,
„ van zyne verdienfl:en en van zynen rang, met befcheiden„ heid, van zyne geboorteland met lofredenen en vervoerin
~~„ Uit die~ zelfde eigenliefde, mag men de verkleefdheid
„ der Engelfchen, aan zekere oude gewoonten, afleiden,
„ nzdien zy van kinsbeen of niet anders hooren, dan dat
„ 'ex, buiten Old Engeland , niets volmaakt to vinden is .
„ Van
(*) Men verfla bier onzen Schryver niet verkeerd, als of by
bet recht van zyne item to geeven, cot bet verkiezen van Regee .
rings- of Parlementsleden, hield voor eene zaak van weinig belang .
Dat recht is van de vryheid onaflebeidbaar. I%Taar deszeifs misbruik, bewerkt door omkoopinge of door bet flreelen eener ydele
eerzucht, fchendt de vryheid, en baant den wech tot derzelver
geheele verncelmge.
(f) B . 2 .3 . (§) BI. 244 . (.l) B1. 246, enz.
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~, Van bier is her dat de meesten hunne burgerlyke inrig~, ting, die , met veel goeds , toch zeer in 't oog lopende gebreken heeft, voor onverbeterlyk houden . Van hier, gebreken
looft
looft de groote hoop, dat 'er op den aardhodem zulke
„ voortreffelyke dingen niet zyn, als een gioot lomp itpk
„ half gaar • gebraden Rundvleesch , en cen Podding van
„ tien pond gewigt, enz .
„ Uit de Engelfche eigenliefde ontftaat de veragting voor
y , Vreemdelingen, welke mede eene der plooien in bet
„ Britfche nationaal karakter uitmaakt, die aig niet eerst
„ van heden of gisteren geopenbaard heeft . Men herinnere
„ zig de bovenaangchaalde plaats nit HORATIUS (*) , en
„ voege 'er by bet gene RAPIN (j-) van LONCCIIAMP, den
,, gunieling van RICHARD DEN EERSTEN , verhaalt, dat
„ namelyk de Engelfchen denzelven nict konden dulden , zo
,, om dat by zelve eeii Norman was, als om dat by de Bui„ tenlanders begunftigde . . . . Toen ik voor eenige Jaaren
„ to Oxford was . . . . bewecs men my veel beleefdheid en
„ vricndelykheid : doch met dat alles moest ik dikwyls mis„ gelden een Vreemdeling to zyn . In ecn gezelfchap van
„ geleerde lieden,_maakte cen zeer getcli .kt en bedaard man
„ my, na een lang en vertrouwelyk gefprek, bet volgende
„ kompliment : Gy ziet 'er uit en denkt als een Engeischnzan,
„ het is hammer dat gy niet onrler ons geboeren zyt
„ Men zoude ook weinig dank behalen, indien men, in

•
„
•
•

een
gezelfchap van egte Engelfchen, in twyflel wilde trekken, dat hun Volk bet geleerdfte, bet dalip2rite, bet
van alien , en hun Eiland, gelyk zy
grootmoedigfte
zelven zig uitdru ken, de Koningin des Aardbols is ."

O

(Het hervolg hierna.)
( } Te weeten : Y:fam Britannos hosptttbttc fe'ros .
lip
onzen Schryver outmoeteu wy •m eer den eens eanmerkingen vain
deezen aart . Zie 1 y voorbeeld, Ilte Deel, bl . 2oS . en 240 .
(j-) „ Hifl, of Engl. Vol. I Fol 248 "

•
•
„
•
„

(§) „ Fen Schotsch Predikant lieeft, in even niet lang geledert
uitgekomen Werk, de Engelfchen in dit opzigt zeer naif gegispt . „ „ Onze goede buuren, zegt hy, zyn altoos vry be„ faamd geweest wegens de zedige deugd van zelftoeluiching,
„ en van hun eigen land , ten alien tyde, en in alle dingen,
„ als den maatflok van volmaaktheid aan to merl-en," Remarks

„ on Dr . SAM . JOHNSON'S Tourney to the Hebi tiles . By the rev.
• Donald III, Nicol. London I78o . "
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So

W.J H***,

Chrirtelyke en Zeedekundige Opvoeding der Kinderen, briefsgewy_,r voorgefteld . Door w. J . H * * A. L . M. em der
beiden Rechten DoEtor . Te AmJterdam, by F . J . van
Tetroode, 1789 . Behalven het 1Ioor3erigt 331 bladz .
bet Voorberigt meldt ons de Schryver van dit Werk .
je zyn bedoelde met deeze woorden . „ Uit de roemI„ nwaardige
werken van etlyke menschlievende Schryveren,

•
•
•
•
•
•

heb ik getracht een ftukje famen to ftellen , gefchikt
voor alle rangen van Kinderen in bet algemeen, en waar
in ik my toegelegd heb, om aan de Ouders de middelen aan to wyzen, om van hunne Kinderen Menfchen
en Christenen to maken ; zonder enig onderfcheid to
maken, tusfchen de ,bezondere geloofsbelydenisfen ." Dit bedoelde heeft zyn Ed . by uitftek beftendig in agt
genomen ; en zyne raadgeevingen wegens de opvoeding
der Kinderen, en als Menfchen en als Christenen, beftaan
niet flegts in verftandige befpiegelingen, maar zyn weezenlyk van die natuur, dat ze door opmerkzaame Ouders
daadlyk in betragting gefteld kunnen worden ; des men dit
Gefchrift, op goeden grond, voor eene nuttige handleiding mote houden, welke tot een heilzaam gebruik kan
dienen.
By manier van Inleiding handelt by , in den eerften
Brief, oyer de noodzaaklykheid van den Kinderen eene
goede opvoeding to geeven ; en fchikt de twee daar aan
volgende tot eene byzondere overweeging van de Opvoeding der Kinderen is de eerfte jaaren . Verder geeft by,
by gelegenheid eener ontmoetinge van Kinderen, die enkel
voor de Waereld opgevoed waren, zyne bedenkingen op
over bet fpeelen en de uitfpanningen der Kinderen, mitsgaders over derzelver wellehende opvoeding ; met eene
ontvouwing van 't geen verftandige Godsvrugt ons daaromtrent leert gadeflaan. Hier op keert by weder tot zyn
vodrige onderwerp, en vestigt bepaaldlyk de aandagt op
het onderwys der Kinderen ; waaromtrent by den zodanigen, lien zulks gelegen komt, bet huislyk onderwys boven dat in de openbaare Schoolen aanbeveelt ; 't welk hem
voorts aanleiding geeft, om to fchryven over de inrigting
van zodanig een onderwys, en 't geen verder nopens de
opvoeding van dus meer gevorderde Kinderen vereischt
words ; dat hem ook byzonder doet ftilftaan op de behandeling van en dP omgang met de Dienstbooden . De Autheur
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theur deelt vervolgens nog mede een algemeen plan van
opvoeding zo veel bet zedelyke aangaat ; en hervat, na
deze uitweidingen, zyne voorige bedenkingen over bet
huislyk onderwys, en de daaraan verknogte inrigting der
opvoedinge van de Jeugd tot ryper jaaren gekomen ; wanneer dezelve vatbaar begint to worden , voor bepaalder
zedekundige gefprekken ; 't welk hem eenige fchetzen van
gefprekken vau dien aart aan de hztud doet geeven . Na
derzelver voordragt laat by zig nit over 't geen men de
Academifche opvoeding heet, ontvouwende bet voornaamfte dat zo omtrent de leevenswyze als de manier van oefening enz. in agt genomen behoort to worden . Daar
nevens voegt by een Brief aau een Vader, om hem vergiffenis to verzoeken , voor een Zoon, die, een ongebouden leeven geleid hebbende , daarvan was to rug gekeerd ;
welke brief verfcheiden leerzaame opmerkingen over dit
onderwerp behelst, En laattlelyk handelt ooze Autheur
nog over het reizen , waaromtrent by den Jongeling zyne
nuttige raadgeevingen mededeelt,
Hier mede is
des Schryvers plan voor dit Stukje voltrokken , als belielzende zyne bedenkiugen over de opvoeding, van den tyd
der kindschheid tot den ftaat der Jongelingfchap ; dan mogelyk zal by, indien de Leezers deezen zynen arbeld goedkeuren, „ voortgaan met alle de lotgevallen des levens,
„ tot den dood toe, to doorloopen, en aan to tonen, hoe
• men 'er zig, als Mensch en als Christen, in behoort
• to gedragen :" waartoe de Beer w. j . u***,, onzes
oordeels, verdient aangemoedigd to worden .
Zie,
tot eeu flaal zyner uitvoeringe en fchryfwyze, zyne manier vah denken over de aanvanglyke Godscienffige onderrigting .
„ In dit foort van onderwyzing zou ilk, zegt by, een
gantsch andere manier volgen, dan tot bier toe by de
meeste in gebruik iS. Men doet namentlyk voor eerst
den leerling een aantal vraagen en antwoorden, nit eerr
boek, van buiten leeren ; verders beieverd men zig, om
hem, van zig zelve, vraagen, rakende de punten van den
godsdieust, voor to ftellen, waarvan men hem de antwoorden insgelyks letterlyk van buiten duet I'eeren, eir
men beroemd zig, iemand, grondig in de religie, die men
belyd, onderwezen to hebben, als by zyn vraagboek van
buiten weet, en op al de vraagen, die hem zyn meester
voorfteld, zoo, woordelyk, kan antwoorden : maar ik ben
van gevoelen, dat, zoo by niets meer galeerd heeft, by
niets
E 3
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niets weet . Ik onderwerp myn flelling aan de proeve der
ondervinding : vraag zoodaanig een iets , dat niet in zyn
vraageboek ftaat ; vraag hem maar met andere woorden,
dan die zyn catechizeermeester gewoon is to gebruiken ,
by zal verfiomt fiaan, en, om zyn onkunde to verbergen,
zal by de fchuld op zyxi Ineester leggen, met to zeggen,
dat by dat nooit geleerd heeft .
Ziet daar dan, voor
een meester, de vrugten van een langduurigen arbeid in
eens verlooren : in plaats van een christen-mensch heeft
by van zyn leerling een papegaai gemaakt, die niets kan
zeggen , dan bet geen hem is voorgeklapt .
,, Maar hoe zal men dan, vraagd gy mogelyk, den leerling in den christelyken godsdienst onderwyzen ?
leer
Welaan, ik zal
my een ander, een beter middel .
rondborftig myn gevoelen uiten ; maar betuige voor een alweetend God, dat ik daarmede geen aanval op de christelyke onderwyzmg wil doen, maar eenvoudig myn gevoelen
ter neder ftellen, zonder my aan de vittinge to flooren van
zoodanige meesters, die den voorgemelder, leertrant alleen
tot hun eigen gemak in gebruik houden .
„ Ik zou dan den leerling geen catechismus, vraageboek,
of iets dergelyks in handen geeven ; met dat ik deeze bocken , als kWaad, zou verbieden ; geenzints : zy zyn zeer
goed, nuttig en noodzakelyk ; maar ik zou hem dezelve onthouden, tot zoo lang by in Aaat zy, dit nuttig 'er in to
vinden . Ik zou alleen mondelyk, hem , fink voor ftuk, de
leerftellingen van den godsdienst voorftellen, dezelve duidelyk en klaar uitleggende, een en andermaal nmyn, gezegde .
en zulks teekens met andere woorden, herhaalende ; en vooral
in agt neeme, van ieder ftuk, onderfcheiden, en niet vermengd met een ander, to verhandelen , en bet geheugen
met met to veel gelyk to bezwaaren, lk zou den leerling
ook vraagen, of by myne gezegdens begreep, en hem verzoeken, zoo by my niet begreep, zulks to kennen to geven , am in ftaat to zyn, my duidelyl er uit to drukken .
Rieraan zou ik den gantfchen tyd, tot de les bepaald, befeden, zonder jets to vraagen , maar des anderen daags,
nlvorens tot een tweede les over to gaanm, zou ik in bet
kort herhaalen al bet geen ik daags to vooren verhandeld
had ; daarna met eenige weinige vraagen den leerling toetfen, om to weten of by myne lesfen had verftaan, en
onthouden ; en bier van overtuigd zynde, in myne onderVVyzjug voortgaan . Eens in de week , als , des Saturdags, zou ik vraagen voorllellen, over al het geen 'er in

do
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de voorige zes dagen verhandeld was ; en by het einde
van ieder maand, in tegenwoordigbeid,van zyne ouders,
over alles , wat by tot dus verre geleerd had . In dit
rnaandelyk onderzoek, zou ik hem ook verlof geveln, oin
alle zyne twyfelingen en zwaarigheden voor ate flellen, en
ik my verleedigen, dezelve we- to neemen ea op to losfen : van tyd tot tyd zou 1.k ook, in 't koxt, eetlige van
nlyne voorgaande lesfen herhaalen, on door dit middel
bet geheugen to bevorderen .
Op' deeze wyze •d enk
1.k, dat 1.k myn leerling een beter begrip van den 1leiligen
godsdienst zal inboezemen, dan met hem al de vraagboeken van buiten to doen leeren .
„ Na 1.k hem dan zoo verre heb, gebragt, dat by, met
cordeel, op wile vraagen, door wie die ook worden voorgefleld, kan anrcvoorden, dan zal hex eerst tyd zyn, hem
den catechismus to geven : by zal nu uerflaan , wat betekenis de woorden hebben, die by daar leest ; by zal, om
zoo to fpreeken, met een opflag van 't oog, by het minfle articul, dat by van een geloofspunt aldaar leest, .zig
oanftonds herinneren , al het geen zyn leermeester hem
daarvan heeft voorgefleld en velklaard . De catechismus
zal hem dan verftrekken tot verflerking van zyn geheugen, en fcherping van zyn vernuft ; daar, indien ,hy,denzelven voorheen gelezen had, by gig vergenpegd zou hebben, de woorden 'er van, dog waarvan by den zin niet
begreep, van buiten to weterl, en zig verbeeld hebben,
in dit fluk, een geleerd man to zyn, daar by oudertusfchen niets zQU geweeten hebben ."

Onderwys voor Ouders, Opvoeders en Opzieners van Kinderen,'over de manier, hoe de Ondeugd der verwoestende
Zelfbevlek~ting , die xo verbaazend algemeen is, op de veilig fte
'yze kan ontdekt , verhoed en geneezen word en .
Door s . G . VOGEL, Hofracadt en HOo leeraar to Rostock .
Amax den tweeden yea vermeerderden drztk uit het Hoogd
duttsch vertaald . Te Haarlem by A. Loosjes, Pz . 1.790 .
Behalven lief Voorwerk r95 b ladz . in gr . oaavo .

aer 't geen ons de Voorreden voor de Nederduitfche
N
Vertaling van dit Gefchrift meld, is de fchandelyke
en zo hoog heillooze ondeugd van Zelfbevlekking, in ous
Vaderland, niet min heerfchend dan in Duitschland ; des
de eigenfte reden, die den Iloogleeraer Vogel bewoogen
I' 4
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oin dezelve openlyk tegen to gaen a insgelyks Voldoende
zyn, am bet geen by, deswegens, zo overtuigend voorge,
field en -aengedrongen heeft, ook, in onze Tael, gemten
to maken . Jonge onbefmette Lieden vinden bier de hartlyk .
Re waerfchouwingen ; en zy, die zich aen dat euvel reeds
fchuldig gemaekt hebben, de ernftigfle vermaningen, am
tegetr den verderen voortgang op hunne haede to zyn, en
de getrouwfte raedgevingen, am hot onheil, dat hen anders
zeker zal treffen, nog by tyds of to wenden . Bovenal ont,
vangen bier dezulken, wren de Opvoeding der Jeugd is aeni
bevolen, de leerzaemtie lesfen, am bet plegen van dit euvel
voor to komen, of, heimlyk gepleegd zynde, tell fpoedig•
lie to ontdekken , ten kragtigte to fturten , en deszelfs
ammerlykite gevolgen op de zekerfle wyze tegen to gaen,
In 't een on ander opzicht is dit onderwerp op ene zq
treffende manier uitgevoerd , dat bet alleszins recht ge,
fchikt zy, am een heilzamen invloed to hebben, op alien,
die 'er met oplettendheid een ernftig gebruik van maken ;
't welk de ene en andere foort van Lezers niet to fterk aen'bevolen kan *9rden, ter ftuitinge van, en, ware 't mogea
lyk, ter gehoele uitroeijinge van een wanbedryf, bet welk
Met alleen bet lichaem maer ook den geest bederft, en niet
alleen den pleger, maer oak der Menschlyke Maetfchappye
in 't algemeen ten hoogfte fchadelyk is, en de bitterfle uitwerkingen to wege brengt . --- 'Er heerscht ongetwyfeld
by velea nog ene bedenking, of bet wel raedzaem zy, een
onderwerp van then aert zb opzetlyk opeubaer to bebande'en , daer dusdanige Gefchriften zo gereedlyk misbruikt
Dan deze bedenkelykheid verliest,
1:unnen warden,
zo niet geheel, grootendeels hare kracht, als men nagaet,
dat dit wanbedryf zo algemeenr gewor&n is, en dat 'ex
zo vele geriienflige geesten zyn, die Ifet der Jeug-d ken1k maken, dat bet trauwlyk kenbaerder kunne warden,
door 'er openlyk over to fchryven ; 't welk dan nog dit
voordeel heeft, dat zulk een Gefchrift de fcbandelykheid
en fchadelykheid duidelyk voor oo#en ftelt ; daer de boven bedoelde kennisgevingen sheen ingericht zyn, am een
verterend vuur to Iterker to doen 1lranden .
Men
vinci in deze thans uitgegeven behandeling van dit onderwerp, die bedenking ook wel ernftig overwoogen ; en zy,
wier zaek het is de Jeugd op to voeden , erlangen 'ex
leerzame onderrichtingen, nopens bet gecn zy in agt be~ooren to nemen, om der Jeugd, by tyds, behoedzaem
(1 yexeischte kundigheden, wogens bet gene bier toe be,
trek .
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trekking heeft, in to boezemen . Ene omzigtige oplettendheid daeron*rent zal den weg affnyden , tot bet zoeken van fleelswyze kundigheden ; die, in vroegere dagen,
in toegenaaide beekjes , en thans, in opene dartele gefchriften , de onbezonnen Jeugd , met wellustige aeutokkelingen , maer al to dikwils to lerrendig voorgedragen
zyn .

f l el
Werken van bet m
Adamsch
Dichtnootfchap . Te , mfle ldam by M .
gr . 8vo ., II8 bladz .

en Letteroefensnd
de Bruyn, 1790 .

GoIn

V olgens bet Voorbericht, v66r ditDicht- en Letterkundig
Werk geplaatst, is dit Genootfchap zyne oprichting
verfchuldigd aan de Heeren G . BRENDER A BRANDIS , to
4mfleldam , en BERNARD US BoscH, eerxyds Predikant to
Diemen, welke to zamen, den 2gflen van Wynmaand 1783,
een ontwerp van hetzelve maakten, met volkomen vertrouwen, en eenen hartelyken wensch, dat de Yflad niet minder beguniligers en deelneemers in zulk eene Maatfchappy
zoude vinden, dan 's Gravenhage, benevens de Rhyn. en
Maasfleden gevonden hadden . Het gevolg heeft doen zien,
dat men in deezen niet to veel vooronderileld heeft, blykende ggnoegzaam aan de bygevoegde Lyst der Leden, op
welke verfcheiden beroemde Mannen voorkomen , voorat
onder de .L,eden van Verdienflen ; welke de Heeren FEITH,
WYTENBACH, Ds . VAN ENGELEN , DE KRUXFF, VAN AL-

V

PHEN, DE PERPONCHER, VREEDE, SELS, VAN LIMBURG,
VAN HEEL, Ds . BUSSINGH,Prof. BRAES en Ds . A . VAN DEN
BERG, uitwaaken . Eene volledige Gefchiedenis van alle de

poogingen des Genootfchaps, benevens deszelfs opgegeevenePrysfloffen, en den uitflag van dezelve, kan men, in bet
bovengemeld Voorbericht , omflandig aangetekend vinden .
Met vermask hebben wy daarin gelezen, dat bet Genootfchap deeze uitgegeeven flukken aanmerkelyk had kunnen
vermeerderen , ten minilen veel vroeger had kunnen uitgeeven, doch dat bet daar geenzins zynen roem in flelde . Intusfchen kan men bier niet uit opmaaken, dat bet Genootfchap karig in dit Deel is geweest . Het getal der Bladzy.
den, en de volgende Lyst der Stukken, zal het tegendeel
bewyzen . In de eerfle plaats deelt hetzelve vier Prysverzen
mede , op de eerst opgegeeven flof , de waare Christen ; in.
pz,onden door PETRONELLA MOENS, DS. J . W . BUSSINGH,
IF $
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16

AMSTERDAMSCI;

en Bell ongenoemden ; van welke de eerfte een
Gouden, de twee volgende elk een Zilveren, 14edaille, verkregen hebben , en de laatfte als acce pt waardig gekeurd
is, om gedrukt to worden . Daarop volgen twee Prysver,
Zen, behelzende ; den Lof der Jadertandfche Zeevaart, vail
welken rl . P . ELTER, geboren wOLSTHOVEN, de Gouden,
en J. W . VAN HASSELT de Zilveren, Medaille behaald hebben ; wordende deeze gevolgd door een enkel vers, behel
zende den Geweetensdwang, door L . VAN 0O EN, AZ ., welke,
naa eene herhaalde opgave van die ftoffe, de gouden Eerpenning daat voor bekotrren heeft. Deeze Stukken maaken
to zamen 19o bladz . nit .
Op deeze Ptysverzen volgen de Mengeldichten derLeden,
als i J Davids eerjle Zegept'aal, dramalasch voorgefteld in
drie Handelingen, door A. F'OKKE S le? sZ . , een zeer goed
Stuk, fchoon 'er hier en daar cen zwak vers in voorkomt,
n) Sauls Priester-moord, door m . P . ELTF,R , geboren
J . JoRDENS,

WOESTHOVEN . 3) Heft rtichend Israel, by de opvoering der
Arke, door J . E . VAN DE VELDE, geboren IIELMCKE . Dit

zyn zeven welrolleride Zangen, by bet offeren van zeven
Varren, en zeven Rammen,welke men, uit vergelyking van
2 Sam, V . en i Chron . XV ., op zeven onderfcheiden tyden
geplaatst heeft . a,) De bPadreld een Traanendal, door j . VAN
ROYEN . Dit Vers behelst zeker een bekende waarheid, doch
die de Dichter, mogelyk in een' droefgeestigen luim , van
een al to ongunflige zyde befchouwd' heefr. g) De Starrenhemel, door n1 . AIEUWENHUYZEN, 6) Refchouwing van een
crvend Goudvischjen, door j . RoSiEJtsZ . 7 Gedachten in
Eenzaamhezd, door M. NIEUWENHUYZEN. 8) Het Kerkhof,
door Ds . B . BOSCH . 9) De blydfchzap van Allucius, Vorst
der teltiberiers , door ADRIANA VAN OVERSTkATEN . 10)

l

Brief van Yan van Oldenbarneveld, aan zyne Echtgenoote en
1CznJeren, door PETRONELT.A MORNS. 11) Elza, eene Ronlance , door Nr . NIEUWENIIUYZEN . 12) Damon , eene
ethyrambe, door denzelven ; en t3) de Drest en de Boer,
door A . DU SAO T . Wordende deeze Dichtftukken gevolgd van
eene Verhandeling over de Ailegorie, of het Leenfpreukige
in de Dzchtkunst, door G . BRENDER a BRANDIS .
WVy twyffelen niet , of de Amjleldainf/che Kunstgenooten

zullen, na men deeze hunne Stukken gelezen heeft, aanmoedigiug aenoeg vinden, om hun ontwerp verder to voltooilen,
eli voort to gaan zo als zy begonncn zyn : al ware bet zelfs
dat men een aanmerkelyk verfchil in de innerlyke waarde der
Stukken ontdekte . Wy voor ons, durven hen die geeven,
fchoon
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fchoan wy {ren tevens radden, zich nitnmer to verhaasten,
met bet uitgeeven van Bundels gedichten ; en vrymoedig
moeten verklaaren, dat wy bet tiende Dichtluk bet treffendi}e , bet twaalfde bet vindinfrykffe , en bet dertiende bet
muffle van alien gevonden hebben . Zie bier ten Proeve,
bet elfde .
E
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ROMANCE .]

Teen held Civills 't vrye laud
Der Batten nag regeerd8 ,,
En geen roofzuchtig vagebuur
Hun velden overheerde,
lamas daar een Meisjen, zagt en fchoox,

Zy had reeds twintig jaaren,
Kin aan;tcht bruin, gztzwart van oog,
En even zwart van halt en .
Haar woning op een hoogte fiend
1l'aar Tangs een beekien vloeide ;
Van daar zy over de akkers zq,
Hoe vlas on koren graeide .
Heur Mtnnaar was een jongeling,
1'0l cooed en hupsch van zeden,
Een frgat geplekto runderhusd
Bedekte zyne leden .
Zyn units had Elza zelv' gennaakt ,
Van mtgezogte teenen,
SchMn - ke'am de blonde lok daar alit,
En golfde zagtkens heenen .
De we : pfpiets en zyn teenen (child
Had by aan d'arm - zoo moedig,
Hy • droeg den yzren ring niet meer,
Geen flag was hem to bloedig .
Reeds lang was onze jonge field
Ten lzesrflryd uatgetoogen,
En thans ziet Elza naar hear cot,
1Vlet zagtkens traanende oogen .
ly
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treedt op 't laatsk ix 't heilig uOM,
Geheel door liefde teder,
De traantjens rollen, longs
wing,
Op haaren boezem neder .

*

Hoe wankelt zy by iedren flap !
Het hartjen klopt van kommetiWanhoopig zygt bet Meisjen neir,
Verfchoelen under 't lommer.

•

Been, zucht zy,, nooit sit ik hex wily,
Dien roem der Batavieren :
Myn oog zal nooit de wooden mien,
Die znen moed verfieren!"

•
•
•
•
•

•
•

llch! mogt ik /lechts zyn edel Hoed
Uit zyne wooden vangen, -Zou laxvm'ren wol, daar in gedoopt,
• mynen boezem hangen!"
Ik zoog zyn' laatjlen adem in ; 'k Zou by hem nederbukken,
zyn doorflooken koude borst,
Myn heete lippen drukken !"
plukt de geele boterbloem
En lelietjens der dalen,
fchynt of fchoon zy weenend pluke,
Toch ruimer aim to haakn .
goat en flort nu bloem en kruid
't heilig outer neder ;
gluurt, of haar ook iemand ziet,
Angstvallig, been en weder .

•

•
•

0 Goden ! roept zy, leeft by nag ,
is by reeds verJ1agen P
Ziet ge ook zyn doodfehe, bleeke fthim
shim
• ligte neevlen draagen P"

•

„ Of zwerft by troostloos door het wood,
Of fangs verlaaten flroomen ;
Is, in de dorre duinvalei,
Myn Held ook omgekomen P"
„ Ach ! so zyn fchim daar ergens zweeft,
'k Zal nacht noch flormen vreezen ;
Dat zand, met heldenbloed doorweekt,
Zal ook win grafplaats weezen!"
„

&0
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• Dat dan der Barden klaagzang kliak',
Hoe Elza's jammer groeide,
Hoe zy het bloedig heldenlyk
Afet traan op traan be%proeide."

• En hoe zy eenzaam, treurig flierf,
Zy, the in rampfpoed leefde,
Hoe lang nog , op den heuveltep,
't Zagt jamm'rend Meisjen zweefdef'
Zoo bids het arm, zagtaartig kind,
Teen eonsflags wapens blinken ;
Ytrfehrikt ryst ze op, en ziet, door 't woud,
Der Batten fpietfen blinken.
Zy vliegt naar deezen dappren fleet,
Om naar heur Held to vraagen,
En ziet van verre een' jongeling,
Cekwetst, op fpietfen dkaagen.

• a - Roept zy uit . -- ja, . . . ja . . . by is 't!
Hy, met die blonde hairen ;
Wat vreugd! ik zze zyn heldenbloed,
Het merk der krygsgevaaren!"
Zy dringt door fpiets en helden heen,
En werpt zich op hem neder,
De Held, daodbleek en afgemat,
Bekomt, so 't fchynt, nu weder :

,~ Ach ! Elza ! zegt zyn bkeke mend,
'k Streed voor der Batten rechten,
Ik trad in 't gudfend bloed van hen,
Dien 'k moedig mogt bevegten .'
„ En ge overwont 1 - roept Elza uit . . .
, Ja, maar helaas I myn' wonden ! . . . '

• Die zien der Batten Meisjens graag :
Schddn is een Held met wonden !"
Teen drslde elk moedig Batavier
De flompgeffreeden fpeere ;
De Barden zongen 't heldenlied,
Dit edel paar ter eere .

• Gejuich Honk voord, van flulp tot flulp,
De grys geworden helden
Verjongden, toen hen deeze maar'
Der Banden zongen meldden .
hfaar
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Naar Elza nam het purperbloed,
Dat uit s Fields wonden vloeide,
Waarmede zy een lrnnene ,deed
Op 't aamgfle- befproeade.
Toen pronkten ras i'oor 't Echtaltaar _ .,
o Teerheid, fchaarsch geyonden!
De keve Br'tad met heldenbloed,
De Brutdegow, met wonder .

In de Verbandeling over de Allegoric, of her Leenfpreu .
kige in de Dichtkunst, onderzoekt de Schryver eerst, war
eigenlyk Allegoric is ; en bepaalt die met SCHLEGEL als eene
perfoonlyke atbeeldende verdichting, welke alleen moet die .
nen , om een afgetrokken denkbeeld zinnelyk to maaken .
En voegt 'er met Lord KAIMES by , dat zy geene oefening
der verbeelding vereischt, nadien zy de eene zaak niet onder
bet beeld van een ander voorftelt ; maar dan eigenlyk ontftaat, wanneer men een voorwerp verkiest, in her welk ei .
genfchappen of omflandigheden voorkonien, die met de ei •
genfchappen , of de omitandigheden, van her hoofdotiderwerp over een komen . En wanneer men bet eerfle zoo befchryft, dat her laatile'er door wordt voorgefteld . Bet on.
derwerp, dat men op zulk eene wyze voordraagt, wordt
terug gehouden ; men laat her aan den Leezer over, om her
door overdenking to vinden ; welke deze overdenking bevalt, nadien zy zyn eigen werk is . tivaar na de 8ofle Pfalm,
als een uitmuntend voorbeeld wordt aangewezen, en door
eenige andere voorbeelden agtervolgd .
Na het onderfcheid tusfchen de Overdragten en de dllegorien aangeflipt to hebben, deelt de Heer MENDER de Re.
gelen mede, welke men in acht behoort to neemen . Hy
befchouwt deeze Regelen als tweefoortig, de eerfle foort
raakt de inrichting der Leenfpreuken zelve, en bepaalt welke
goed, en welke onecht zyn ; maar de tweede ioort toont
hunne plaatfing aan, dat is, in welke gevallen zy w61 of
kwalyk aangebragt worden . In de eerfle foort, fielt by aaa
elk Dichtcr, als den ecriien Regelvoor : dat de overeenkomst
tusfchen het blootgeflelde en bedekt gehouden beeld, noch to
zwak, noch to flerk moet zyn, indten de Leenfpreuk zal bevallen .
Ten twecden : dat beeld en tegenbeeld der Leenfpreuke eene beurtelingfche betrekking tot elkander moeten
hebben . Ten derden : dat de Leenfpreuk net al to zeer
overladen moet worden, met omflaridigheden van weinig belang . Ten vierden : dat zy eenvoudig in voordragt behoort
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It zyn . Ten vyfden : dat men Met to veel Leenfpreuken
by elkander molt plaatfen . Ten zesden : dat men die met
dooreen moet mengen ; en ten zevenden : dat een Leen/preuk
overall leenfireuktg moet zyn, dat is, dat zy Met ten deete
leenfpreukig , en ten deele letteriyk, moet opgevat worden .
In de tweede foort, wil de Schryver : I .) Dat men, in de dagelykfche gefprekken , geen gebruik van de Leenfpreuken
moet maaken . 2 .) Vindt by die onnatuurlyk in den mond van
zodanige Lieden, welke hunne ziel geheel bloot gefeld hebben, voor droefgeestige hartstogten, en dus geensztns gefchikt
om vergelykingen, die kunst verraaden, voort to brengen .
g .) Yvert by tegen het invoeren van geheel Leenfpreuklge
wezens in bet Heldendicht . Geeft vervotgens de proef op,
om to zien, of bet Leenfpreukig heeld waarlyk goed gekozen is, en keurt teveais het wydloopig uitwerken van verdichte wezens, door de Schilderkunst ontworpen, gebeel
af ; willende niet., dat men de , armoede der Schilderkunst tot
een rykdom der Dichtkunst maake : wordende alles met
gepaste voorbeelden opgehelderd, van welke de twee volgende ten bewyze kttnnen dienen .
Gefprek tusfchen een DoEtor I een Dictates , en JOHNSON
ter bekragtiging van den Jierden Regel .

;

• DE DOCTOR . Tot befluit, myn Heer I de post lie gy in
zult neemen, heeft de bekwaamheden van een voorzichtig
ftuurman, meer dan rykelyk, gevorderd ; en alle deeze dreigende formen, die even als zwangere wolken over onze
hoofden zweeven, zullen, zodra bet oog des veriands hen
met de hand pakt, in eenen vruchtbaaren Regen van geluk,
op bet Volk beneden fmelten .
5, DE DICHTER . Let tech op de Leenfpreuk ! is die niet
fchoon ?
• JOHNSON . Ja, de form, die bet oog met de hand pant
is lets wonderbaars ."
Een tinder voorbeeld, ter opheldering van den zevenden
segel wordt dus voorgedragen en toegepast .
• SMOLLET , fpreekende van eene bekende Parlements
Ale, die, na lange tegenkanting, evenwel ten laatiien meeene groote meerderheid van ftemmen doorging, erg door den
Koning werdt goedgekeurd : verhaalt zulks op de volgende
wyze
,, Ten laatfen dreef zy (te weetea de 4Ete) met eene
„ groote uieerdexheid, door de beide Huizen been , en liep
,, ge-
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gelukkig de Haven der Koninglyke goedkeuring binnen .
Men verbeelde zich eens Mn Rivier, die door bet Hooge ..
en Lagerbuis to Londonfieenen vloeit, en op ;lezelve .eene
dryvende Parlements-A4~ Hoe waterig moet dezelve Wet
worden, eer by in de Haven der Koninglyke goedkeuring
aanlandt? En wat hee€t de meerderheid met die Rivier en
haven to doen? --- Alles is bier vermengd ."
,,

Dat de Theorie der Kunst, dus met de Dichtkunst zelve, gepaard gaat ; als mede, dat nnen geen enkele Vertaaling in dezen Bundel heeft aangetroffen , maar bet Genootfchap enkel (zo veel men weet) oorfpronglyke Stukken
heeft afgegeeven , f1rekt betzelve wezenlyk tot roem, ell
doet op verdere vruchten en vorderingen hoopen .
Vertellingen en Gefprekken van haare Majefleit de Keizerin alter
l(usfen. TeLeyden by A . en j. Honkoop, 1789- In $vp, 556 bladz .

e t oogmerk der doorluchtige Schryflter, in deeze Vertellingeti
H
N
en Gefprekken aan den dag gelegd, is, dezelve to doen die .
en coNSTANTYN,wier
nen, voor de twee Grootvorflen ALEX
NDIIL

opvoeding tot nut van een uitgettrekt Ryk moet aangelegd worden . De Stukjes, daar toe voorgedragen , bevatten eenvoudige
verhaalen , die, hier en daar, wel vat langdraadig en gerekt voorkomen ; bovendien Met veel verfcheidenheid bezitten ; evenwel
altoos met een voortreflyk doel , namenlyk tot leering en infcherping van deugd , den Kinderen voorgefteld worden . Wy zullen
de XXX en XXXIfte 'er van mededeelen .
,, De Stad Cherfon is aan de Rivier de Dniester aangelegd. Van
deeze Stad gaan Koopvaardyfchepen voorby do Turkfche Vesting
Oczakow, in de zwarte Zee, en zeilen, met gunftigen Wind, in
weinige dagen, tot Conjlantinapolen, werwaards zy Tarw, Yzet
en veele andereRusfifche Waaren, brengen, en van daarTurkfche
en Griekfche, daar overvloedig voorhanden zynde,Waaren, terug
brengen . In de Stad Cherfon en, de omliggende landfreek is fchier
gebeel geen Winter, in January en February wasfen 'er reeds B1oemen op bet Veld."
„ Onlangs kwam 'er een Grieksch Koopman uit Conffantinopsion near Cherfon, en hadt zynen ZoQn, die omtrend zes jaaren
oud was, en een Kater by zich . De Koopman huurde een wooning, en maakte kennis met eenige Rusfifche Kooplieden . Den
volgenden dag kwamen 'er Rusfifche Kooplieden by hem , en
fpraken over het een en ander . Een hunner vroeg juist am deft
Griek , of by Kinderen hadt? toen deszelfs Zoon in de Miner
trade en de gasten groette ; met hem kwam ook de Kater itk de
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Kamer. De eene Koopman begon den knaap to pryzen, en zeide :
d Welk een aartige en fchoone knaap 1 De andere Koopmau ftreel .
de din Kater en zweeg fail ; en de Kater bromde . Ras daarop
flonden beide Koopheden op, namen affcheid en gingen van daar .
De Griek begeleidde hen tot aan de huisdeur, kwam in de Kamer
terug, en vondt zylien noon in gedachten zitcen, wdarop tusfchen Vader en Zoon bet volgend gefprek plaats hadt .
Yader. Wat denkt ge Jacoblen?
Zoon . Papa, ben ik fchoon2
Yader. Wit denkt gy 'er van?
Zoon . Ik denk zoo wat .
Yader . Mar in dan?
Zoon . Ik bid Papa, zeg my, ben ik fchoon?
Yader . Ik vraag u, wat gy daar van denkt?
Zoon . De gasten zeiden, dat ik fchoon ben .
Yader. Waarom zyt gy fchoon?
Zoon . Waarom . . . . dat weet 1k waarlyk niet.
Vader. Schoon noemt men iemand, wanneer by eene gezondet
blanke en blozende kleur, levendige oogen, een nict al to groo .
ten noch to kleinen neus, en een pier al to grooten noch to kleilien mond heeft ; wanneer zyn kruin Met to deep met hairen bedekt, maar ook niet al to zeer van hairen ontbloot is ; wanneer
by niet al to groot, maar ook niet al to klem is, wanneer het
llgchaam welgevormd, en ieder lid zonder gebrek is, wanneer h j
vrymoedig uit de oogen ztet, en geen ftuursch of donker uitzigt
heeft, niet beftendig glimlacht, geene grimasfen maakt, en daat
by befcheiden en vriendelyk is, zyt gy zoo?
Zoom . Niet volkomen .
1/ader . En zonder dat alles kan men niet aardig of fchoon zyn .
Zoon . Waarom zeggen dan de lieden , dat ik fchoou ben 2
Yader. Hebt gy met dikwyls gehoord , dat men van eed
Mensch of een zaak gezegd heeft, dat by of zy fchoon is?
Zoon . Ja Papa .
Fader. Hebt gy misfchien zelf pier wel eens lets zonder grout#
geprezen? De Menfchen pryzeh bywylen uit loutere gewoonre,
too als de gast den Kater fireelde .
Zoon. Waarom pryzen dan de lieden uit enkele gewoonte?
Yader. Zy denken daar door hunne wellevendheid aan den dag
to leggen . Maar zulk een lof beduidt immers niets ; verftandige
Kinderen flaan 'er geen acht op, en befchouwen het als ydele
onbeduidende woorden .
Hier na gingen Vader en Zoon buiten de poort, zetteden zich
in een Kalesch, namen den Kater by zich, en reisden naar Mew ."
Onder de Verzameling van Rushfche Spreekwoorden, welke in
dit Boek voorkomen, zyn 'er eenige zeer zonderling en aardig.
Anderen komen met onze gewoone bier en daar overeen , en
eenige weinige zyn onverftaanbaar, op bet eerfie gezicht . Duo
zyn : D7aremiane de Kloostervrouw'zorgt soot de ganfche Genteen .
to
en, de Eat is ti otscli geworden, zy wil va, ; den oreli niet
LETT . 1791- IS Q . 2.
G
67r,
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af, by ons gees gewoone voorfellingen . Ook zou men mogelyk
voor het geineen duidelyker vertaald hebben : God zal den aanvaller vtnden, dan, den aanvaller zal God vinden : het welk by
taalkundigen wel op het zelfde uitkomt ; doch alle leezers zytf
geen taalkenners . Twee aartige Plaatjes, van P . H . 1ONXIS, firekken tot verfier:ng van dit Werkje .

De laatfle Le»ensdagen van Mejuf,ouw m . M . C . ACKERMAN, eeYfle
4c1i ife op het groot Tooneel to Hamburg . Naar echte Hand.
fcJirtften gevolgt . To 4lkmaar by J. Handt, I79o . In gr . 8vo .,
142 bladz .
~'\ m de laatfe levensdagen van deeze Tooneeiprinfes voor to
fcllen, •h eeft men goedgevonden , eenige romaneske Brieven tusfchen haar en zekere vriendin sorHIA gewisfeld, benevens
die van den Baron S *, aan den Ma;oor van T, by elkander to
,.oegen, en uit to geeven . Uit dezelve blykt, dat gemelde Baron
een Lichthart is, die, om haar to beminnen, eene voorgaande verbindtenis met eene Gravin verzaakt . Die , om haar aan to vuuren ,
haar in minnenyd weet to ontiieeken, fchoon zy zelve van zyne
ontrouwheid volkomen overtuigd is . De wispeltuurigheid is in
beide gelieven een hoofltuk van hun karakter, zo dat zy beurten fchynen to houden, om elkander to ontvlieden, of ten min .
lien zullts to veinzen, terwyl hunne liefde daar door, aan de andere zyde, to meerder groeit! Mejuffrouw ACKERMAN komt in
dit Stukle geenszins als een ondeugend, maar wel als een zwak,
Meisje voor ; zy weigert met den Baron to vluchten, doch fchryft
hem zelfs Brieven dat zy hem bemint, en wel in een ty41, dat
by haar niet fchynt to zoeken, ja haar alle bewyzen van onverfchilligheid geeft . Intusfchen befluit by haar onverwacbt to
fchaaken, doch dit ontwerp wordt, op het beraamde tydfip, foist
door haaren vroegtydigen en onverwagtcn Dood verydeld : hebben.
de zy zich, den avond to vooren, veer ferk vermoeid met fpeelen .
Dit laatfe kan, met eenige kleine byzonderheden, zeer wel waarheid zyn ; doch over bet geheel fchynt de minnenhandel verdicht.
De l/ertaaler meldt in het Voorbericht hoedanig MARCHESUS
PALLAVI^_INI, by zyne reize door Duttschland, op den 2ofen May
1775, in een Brief, haar dood pn begravenis verhaalt : zynde die
Brief van den volgenden inhoud .
,, Voor eenige dagen fierf bier eene jonge A&rice met naame
NUIGDALENA M,RIA CHARLOTTA ACKERMAN, welke, zo wet door
haare uitfeekende taienten, als zeldzaame deugden, eene algemeene
achting veiworven had ; zy fierf plotfeling , de dag voor haar
overlyden had zy nog met vecd gevoel en kunst gefpeetd ; dit geval verwQkte eene algemeene treurigheid by lieden van allerlete
rang . Toen haar dood ligchaam, volgends de gewoonte alhier,
ten toon gefeld werd , was `de toeloop van Menfchec onbefchrygyk . Veele peifoonen van hoogen ouderdonl beflrooiden
haar
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haar lyk met bloemen, en hieven lofgedichten over haar aan . Op
den dag van haare begravinge was de toeloop nog grooter, de
weg van den Schouwburg tot aan St . Petri was met duizende
menfchen bedekt, waar onder cene algemeene ftille droefheid
heerschte, bet welk een aandoenlyk fchouwfpel opleverde . ZQ
ras zy nedergelaaten was, werd haar graf met allerleie bloemkraufen beflooken en verfiert. Men richtte, op haare begraafplaats,
een gedenkteken op, waar op de volgende regelen flonden uitgehouwen :
Vliegt ons kortftondig leven niet
Gelyk een droom voorby de zinnen?
De dood beperkt reeds bet verfchihr,
Wanneer wy pas den loop beginuen .
Gy , die dees grafplaats, nadert, denkt,
flier in rypt Zaad voor 't eeuwig leven,
Dat by den Oogsttyd, ongekrenkt,
Zyn Zaaijer rype vrucht zal geven.
Eenige Duitfchc Autheurs maakten hier, zelf tegen de Magi
ilraar, ontevredene aanmerkingen over, en beklaagden zich, dar
men zelf voor REI MARt'S, HAGEDORN, en andere b&oemde Schry..
vers, geene monumenten had opgericht ; doch deeze moeitew
zich met dit welgepaste antwoord to vreden houden ; det Sdhryvers zich door hunne gefchriften zelf monumenten behoorden na
Die dit antwoord gaven hadden dus weinig op
to laaten .
met de Brieven van Mejuffrouw ACitERMAN : en mogelyk warete
hen dezelve geheel onbekend, dat wy voor bet naast gelooven .

De Post van, den Helicon, in XL b"er(oogen . ?'e fbn/leldam by
J. ten Brink, Gz . 1789, in gr. 8vo . 3ao bladz .
66r eenige jaaren betoogde zeker Weekbladfchryver, „ dat
V
men zo wet tot Postillon als tot Poeet geboren words (*) "
Een bekend Dichter van deezen tyd acht deezen
Post van den
Helicon, de drie Furien waardig
indien zy vernuft hebben (j-) . En de Schryver zelf geeft in een N13 . onder zyn ride
No. het vol .-end bericht . „ 1k heb in de Couranten gezien, dat
„ myn Boekverkooper goed heeft kunnen vinden, to advertee.
• ren, dat 'er nog eenige Exemplaaren van de eerfle Nos . van myn
• bevallig Tydfchrift (zo als by bet noemt) overig zyn . Wat dat
• bevallsg aangaat, du blyft voor rekening van hem, en die 't
,, ge(*) De ICosmopoliet. D . 11 . bI . r9.
( ) AISRAHAM VURaUL's Redevoer"gen, bl . 157, in de Aantekeniniufeu .
G :
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geloven willen - doch wat die eenige exemplaaren be=
treft . . . . Myne lieve lezer
onder ors gezeid en geble .
ven
zoudt gy met my niet denken, dat by dat maar zo
zegt, en dat bet op zyn zolder krielt van anuitgegeeven Nom .
mers ?
daarom loop u maar niet in 't zweet, want ik wit
u wel borg blyven, dat gy 'er toekomende Par nog wel vin .
den zult ; zo wel als duizend byna uitverkochte Werken .'
Wy vereenigen ans met deeze drie getuigenisfen en vooril met
de laatfte, in zo verre wy zien dat ze met de waarheid overeenr
ftemmen ; doch wy gelooven niet, dac de Schryver eigenlyk tot
Postsllon geboren is . Men vraage ons niet , waar voor dan ? want
by is ons geheel onbekend : maar uit zyn gefchryf zou men moeten oordeelen, dat by mogelyk tot alles geboren is, uitgezonderd
tot Postsllon . Hy kent dat karakter niet, en fpeelt dus telkens andere Rollen, zo dat by nu eens Deurwaarder , dan Voorle.
zer, of Voorzinger , e nz . enz . i s . Hy behoort dus tot de uitgezonderde van RAEENER's fpreek*oord : LGern Gott ein amt giebt,
dem giebt 'er guch den verJland : welke bun ambt reeds een geruimen tyd bedienden, zonder 'er, tot op dit oogenblik, eenig
verftand van to bebben .
Vemuft heeft by zeker : maar zy.
n e Vertoogen zyn niet minder verward, dan vernuftig .
,,

•
•
•
•
•
•

Delia, of de jonge Erfgenaame . Drie Deelen . Uit het Engekek.
7'e Am/lerdam, by j . Allart, 1789. In gr. 8vo. 222, 231, ex
234 blldz .
e byzondere Levensgevallen van Lady Barton, van Mevrouw
Walter, en van eene onbekende Julfer to Amiens, maaken
D
den Inhoud van deezen zeer wel gefchreven en net vertaalden Re .
man uit, welke meest in Brieven wordt voorgedragen, en, behalvelt verfcheidene byzondere gefchiedenisfen, zeer veel zedekundige regels, en verfcheide gepaste Aanmerkingen, over verfchil .
lende onderwerpen bevat . De ftyl is bevallig, ex de karakters
zyn meest belangryk.
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LETTER -OEFENINGEN,
De Bybel vertaald, om/ehreven en door Aanmerkingen opgeheldev d . hterde Deel . Te Utrecht en Anifterdam by G . T.
van Paddenburg en Zoon en j. Allart , 1790 . In gr . octavo,
619 bladz .
et dit vierde Deel vervolgt de Eerwaerde van Vloten
zynen leerzamen Bybelarbeid, en levert ons zyne
uit&ave van de Boeken der Richteren, Ruth en Samuel,
of, Semuel, gelyk by hem naer de Hebreeuwfehe klankftippen noemt ; gevende wyders aen die twee Boeken ,
welken by ons gewoonlyk naer Semuel geheten worden,
volgens het oud gebruik , den naem van het eerfie en
tweede Boek der Koningen, als Cc:n lichaem uitmakende
met de twee volgende, die van oudsher g ezamenlyk den
tytel van de vter Boeken der Ko7iingen gedrageu hebben .
Tot een nieuw ftael der vertolkinge, diene do volgende
treffende overzetting van het zegenpralend Lied van Debora, 't welk zyn Eerwaerde aldus voorftelt (*) .

M

„ ifte Zang.

ifte Reic .

Algemeen, met Stem en Muziek .
vs .

Looft Yehovah r de hoop van ISRAEL flerk wrekende 1
Toen dat yolk zich gewillig ten f}rsjde aanbood.
vs. •3 . Hoort Koningen,
Luistert Vorften :
Van 7ehoyah zal ik zingen
7ehovah ISRAELS Elohim, zal ik het ftatige gezang wijen.
2.

In•
(*) Het Curcyf gedrnkte is ene afivyking van onze gewoone
Vertaling.
Deze Overzettiug van dit Lied heeft ons der.
mate behaagd, dat wy wet wel konden nalaten van dezelve to
plaetzen , waerom wy, daer wy de ruimte .noodig hadden, op
geene andere byzonderheden van dit Deel konden nil flaen,
waertoe ons anders de doorwerkte Inleidingen voor deZe BOOken zeer uitgelokt zouden hebben .
LETT . 1795 . NO . ; .
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Inleidend gezang met

f em.

vs . 4 . _7ehovah, toen gig van Seir ten voorfchtjn trad,
Toen gij zo fatig de Edornitifche velden dooiwandelet,
Beefde de aarde ; leektcn de hemelen
De leekende wolken gaven waterflroonten .
vs . 5 . De Bergen fniolten voor de tegenwoordegheid van .7ehova,
Dit Sear voor de tegenwoordigheid van,7ehovah ISRASLS Elohim.
Gezang zelve.
DEB6RA met der vrouwen reie .

vs. 6. In de dagen van Schaingar ANATIIS Zoon ,
In de dagen van JAEL rusteden de wegen ;
De teiziger zocht kromme wegen .
vs. 7. In ISRAEL zag men me geen Staatsbeflierders zelfs mee,
Tot dat ik DEB6RA 1nij verkloekte,
Mij verkloekte, een il2oeder in ISRAEL to zijn .
vs. 8 . ISRAEL hadde nieuwe Elohim verkozen :
Daaro ;n was de viand in de poorten ,
Schild en fpies ter verdediging werd niet gezien
Zelfs met onder de veertigdutzend Israelitrfche (helden .)
9-de Reie .
BARAK met Mansfemmen.

vs. 9. Mijn hart hangd over de Legerhoofden van ISRAEL,
Over hen onder mime Natie die zich vrijwillig aanboden :
Looft Yehovah .
vs . zo . Gig die op uwe witte ezelinnen rijdet
Gij die op uwe frame dekki'eeden zit,
Gq die weder op derrviVen weg wandelt ;
Stemt hier mede in .
vs. i i . Een gejuich zelf onder de hei deren
flan de flille oorden waar zip water fcheppen :
Dat men waar van de heldendaden van Jehovah fpreeke ;
Heldendaden onder de Befltetders van ISRAEL :
Tom Jehovah's Soldaten aftrokken naar de voorposten .
Algemene Reie van Muziek en Stem .
Lustig , lustig, DzB6RA I
Lusi;g aan! lustig, nu een lied aangeheven ;
Hef aan BARAK ABINOAMS Zoon,
Met uwe gevangenen in ketenen .
vs.13 .Eeu klenr ove ;fihot trok tcgen de ferken op,
Het volk van Jehovah, wet nnij , trok tegen de helden op .
V3 I4 .
vs .

t2 .

DE I3YBEL VERTAALD, ENZ.
VS . 14. EPHRAIM was de eer lle die afkwanz
Teen a NJAMIN wet ztjzze zzazzlchap,

910

van 4melek,

Uit lilachir kwamen de Legerhoofden afzakken,
UIt ZEBULON the der monftering faf droegen .
vs. 15. De Vorften van ISSASCIIAR htelden zich bzl DEE68A,
ISSASCHARS b.nde omrzngde BARAK,
En volgde hem agter hen in bet dal .
DEBORA

met vrouwelijke reien .

vs . i6. 4an

RUBENS beeken was bedenking,
Gij bleef zitten tusfchen awe veehorden,
hermaakte u in het ;ebleet uwer kudde ;
.7a aazz RUB-Ns beeken was de goootfte drake;.
vs .17 . GILuAD bleef aan gene zi de des Jordaans ,
DAN hield zich met de fclzeepvaazt op ;
ASER zat aan de Zee-oever
In zijne bogttge oorden vertoefde Izzl .
BARAK

vs.

18 . ZEBULON is zo
Ook NAP11TALS

met de Mansjtemmen .

kloek dat htl zinn levee waagd:
zzjn grazige hoogte verlatende.

De ganfche menigte laet krggsgefchrea eenigzins nabootzende .
vs .I9 .7`oen rukten de Koningen aan ten ftrijde,
Kanaans Koningen leverden flag :
Te Thaanach aan Megiddo's oevers,
Zonder s oordeel , geen ftuk zilvers zelfs.
DEB6RA

alleen .

Van den betnel flreed men,
De Starreu zelfs, wet SISERA, uit hare bane .
vs .2l . Kischons beck fpoelde ze weg
Klschon in hare kronkelende vallen,
Mtln cooed trad teen reeds over de helden .
vs .22 . 41 gas werden de paerdshoeven onbrutkbaar,
Door het rennen, het geweldig rennen der helden .

vs.

2o.
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vs . 23 . Gevloekt zij Meros, gebied 7ehovah's Engel,
Gevlaeltt hare burgess geflaag,
Zij kwam niet tet hulpe van _'elzovah,
Ter hulpe van 7chovah met ziju heldcn .ei. .
11 a
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vs .24. Gezegend boven andere vrouwen zij JAIL,
Des Kentten Chebers huisvrouw :
Gezegend boven alle tentbewoonfters.
BARAK.
vs. 25 . Water eischte hij ,
Melk gaf zij ,
In een prachtige fchaal, botermelk .
vs . 26. Haar hand gi tlpt een nagel
Met hare rechterhand fttert zij den zwaren hamer .
Zij trof SISERA, zip floeg hem doodelilk,
Zij trof den,/laap, en doorboorde hem door herhaalde flagen .
vs .27 . Daar lag hij tusfcheu hare voeten gekromd,
En veifaauwt ; anderrnaal her vat zij zicb, btl bezwtjkt ;
Nog eenmaal kronkelde by zich, en blilft zzelloos leggen .
D E B 6 R A.
vs.28 . Intusfchen keek SISCRA'S moeder door de venfteren,
Ztj riep aan de bovenvenfters ftaande :
Waarom verbeid zijn wagen to komen 2
Waarom dralen de r aderen van zijn gevolg ?
vs . 29 . De vernuftt,fte barer flaatsvrouwen beandwoordetl bet ;
Zij zelve loste de bedenkingen, dus op
vs.3o . Hoe, zouden zij dan geen buit to deelen hebben?
Voor elken foldaat O tt nzezsle, la twee ;
Voor SISERA een brut van veele koleuren,
Veelverwig stet alleen maar keui z ; geborduurd ;
Bont, en gebordtzurd aan beide ztlden zelfs,
Voor de halzen der lastdzeren zeiv .

Slotzang : Allen to gelijk met Stem en Muziek .
vs .3i . Zo moeten alle uwe vijanden fneuvelen 7ehovahl
Die u beminnen moeten wezen als de Zoti
Wen ze in alle hare luister 's Morgens opgaat.'

Bundel van Uitlegkundige Verhandelingen, door D . C . VAN
VOORST, Predikant to Hien en Doodewaard. Tweede Stuk.
Te Amfterdam by M . de Bruyn , 1790 . In gr. ot•tavo.
286 bladz.
`~( Terleende ous bet voorige Stuk een aental van Ver~' handelingen, die gefchikt waren om de oplettendheid
der
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der liefhebberen van Bybelfche Tael- en Uitlegkunde tot
zich to trekken, nadien de Eerwaerde van Voorst zyne
gefchiktheid voor zodanige nafpooringen daer in ten duidelyk(te doet dooritralen , gelyk we dicstyds gemeld hcl ben (*) ; zulks heeft in dit tweede Stuk stet minder plants .
's Mans opmerkzame oordeelkunde levert ons bier weder
verfcheiden ophelderingen van Bybelplaetzen, the men, 't
zy met opzicht tot de vertaling, of met betrekking tox
den zin in den zamenhang , der overweginge waerdig zal
vtinden . , By het gewag maken van 't vorige, bragten wy den Lezer etlyke ftaeltjes van vertaling onder 't .
oog ; thans zullen wy, een voorbeeld van ene andere foort
nemendg, zyne uitlegkundige voordragt van i Pet. IV. i8 .
Indien de Rechtveerdzge nauwelzjks zalig wordt , tivaar zai
de Godlooze en Zonda2r verfchijnen ? mededeelen .

't Is bekend, dat deze woorden , zeer dikwyls, met betrekking tot de eeuwige Zalzgheid aengehaeld;worden ; maer
cen oordeelkundigUitlegger, gelyk de Eerwaerde van hoorst,
die agt geeft op den zamenhang , ontdekt wel dra dat
Fetrus dit geenszins bedoelt , gelyk by ten duidelykfte
toont . Vooraf aengetekend hebbende, dat de Apostel hier
bet gezegde van Salonzo, pr . X1 . ;t ., to pnsle brengt,
bet welk ons natuurlyk duet d .-uken aeu lets, 't welL zn.
den tyd gefchied, vervolgt by m dezer vorge .
„Wanneer wij het verband van PGTRUS redenering onk
maar inzien, dan lijdt bet geene bedenking, of hij fpreekt
van iets, 't well ; in den tz~' d voorvalt . In 't 12 vers fpreekt
hij van verdzu~kzngen, dus van iets tildelijks .
Ger
fmaad to worden, waarvan hij gewaagt in 't 4 vers, grijpt
in dit levee alleen plants . ---- hers E5 en 1 i6, words al
wederom van 't lijden van dezen tied gefproken . --- Het
volgende t9 vers luidt ook aldus : „ Zo den ook die lijden
„ naar den wille Gods , dat zij haare zielen (hem) als
• den getrouwen Schepper bevelen met weldoen ." --~ .
Het vorige 17 vers allee~i bellist cindehjk alles . 'Er ftaat :
„ Het is de tijd, dat bet oordeel- beginne van het huis
• Gods : en mdien bet eerst van ons begint, welh. zal het
• einde ziin der gene , die den Euaugelie Gods ongehoor• zaam ziju?" Dat vers lecrt ons dierhalven duidelijk bij
tegenoverflelling , dat , daar de rampen van Gods huis
(van de rechtvaardigen) beginnen , de godlozen dan nog
uiet aan hun einde ziju .
„ Geen
(*) Zie X. 4i . Yard, Lett. 3-V . Deel . bl. 5a8 .
H ;

lot

D . C . VAN VOORST,

, Geen wonder dan , dat de geleerden , die maar een
weinig nadachten, bier niet vonden de moeielijkheid van
den weg der Zaligheid , maar rampen, verdrukkingen, 't
h ;den van dit leven, gelijk BRINKMAN in zijne Beknopte
Qpheldei ting van eenige Plaat/en des N. T. , ook beredeneert, en zich op onze Randtekenaars en r . NIEUWLAND,
Lee. Exeg. p . 538, beroept . Ik verwijfe na deze Schrijvers, alwaar men nader ontwikkeld zal vinden, 't geen ik
tegen de gewone verklaring heb aangevoerd .
„ In een van zijne Aanmerkingen is DODDRibGE nog bezig, om bet oude gevoelen to verdedigen, terwijl RoSENntULLER aan bet redden uit rampen denkt.
• Ik zou deze woorden met to behandelen ondernomen
hebben, indien ik bet volkomen eens was met die Uitleggers
welke bet oude gevoelen beflrijden . Ik kan toch niet toeiemmen, dat bier op de rampen en verdrukkingen op deze
a aide in 't gemeen gedoeld words . Ik dacht, dat wij onze
aandacht to bepalen hebben bij enig bijzonder tijdperk .
• Ik wil thans niet onderzoeken, in hoe verre de Godzali-en in de wereld verdrukkingen hebben . Men wijkt bier
zekerlijk al dikwerf ter rechter en ter ilinl :er zijde af.
Flier ter plaatfe dock althans PETRUS daar op met.
MYlij l warn voor, dat de Apostel op den tijd van Jerufalems
verwoesting ziet .
lk zal mijne redencn op,-even .
• Volgens die nieuwere verklaring , welke ORS aan de
rampen en verdrukkingen in 't genieen, als 't lot van den
vromen doet denkeu, zou PETRUS in 't laatile lid van bet
vers zeggen, dat de Godloien bier namaals voor God niet
zullen kunnen beflaan . Maar is deze de zin, dan zou de
tegenoverffielling vorderen, dat in 't eerfle lid van dit vers
ook van een verlosiing bier namaals wierd gefproken . Moeten wij dierhalven 't een bepalen tot dezen tijd, dan ook
bet andere, gelijk uit de wooi den van SALONM©, zonder eenigc bedenking, blijkt .
Niemand denkt bij die woorden
aan iets anders .
,, Uit PETRUS zelven wordt mijne gedachte beflist, daar
wij lezen, dat bet toen de tijd was, dat bet oordeel begon
van Gods huis ; en van dat zelfde oordeel zegt by, met betrekking tot de genen . die bet Euangelium ongehoorzaaui
waren, welk zal derzelver einde zijn ? .- Dierhalven
zegt PETR.US, dat 'er zeker oordeel begon van Gods kindercn, maar dat bet met den Godlofen zou voleindigd worden .
, Laat ons nu ook aannemen, bet geene door de grootfle
geieerdcn betoogd is, dat PLTrLs aau Christenen van Joodfche
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fche afkomst fchrift , en alles zal nog duiielijkerworden .-Wat toch is den Joden niet overgekomen?
„ Pt rRus ucztgt net woord ooraeel, ('t welk ook in den
tweeden Bri T lI 3 . voorkomt, en aldaar voorgeaeld words
als Wet ledig,) en zegt, dat het reeds begonnen is. Dierhalven hebben kvij to denken aan Gods oordeel over de Jo .
den . Nog bijzonderd,,r -- het oordeel Gods, bet welk
Het ftemt
hij door de Itomemen z)u laten volbrengen .
overcen met jefus waarichouwing aan de Joden , Luc . XX1II.
3 1 - - „ lndien zij dit doen aan bet groene hout, wat
• zal aan bet dorre gefchieden!" --- Daarmede troost dan
PETRus de gelovigeu, over het lijden, 't well: zij ondergingen, dat het hunne vervolgers antlers zou gaan .
• her/chijnen betekent aan iemand verfchijnen, zich vertonen . Waar zal de Zondaar verfchijnen ---- zegt dan
• nergens zal hij zig durven vertonen , nergens zal hij uit• wijk hebben ." Dit ftemt wederom volmaakt overeert met
's Heilands tekening , Luc . XXIII . 30 , volgens welke de
Joden uitroepen zouden : „ Bergen valt op ons, heuvelen
• bedekt ons ." Icier mede duidt PETRUS in 't voorbijgaan
aan, dat de rechtvaardigen zich zouden durvQn vertonen,
en nom een uitwijk hebben zouden .
• Alles wenkt ons, om to denken aan den tiji van Jerufalems verwoesting . Leest men bier over EUSEeiUS, Hifit.
Eccl . 1 . Ill . c . $ . , dan zal 'cr geen fchijn van bedenking
tegen de gegevene verklaring overhlijven .
Ik zal alleen
ni,tar het een en andei nit dat Hoofddecl opgeven .
Eusnnius fchrijft, dat de Christenen (alle de Christenen)
door een Goddelijke Openbaring vermaand zynde, Jerufa,
lem hebben verliten, en na zekere Stad, Pella geheten, zijn
getrokken . Na is 't opmerkehjk, dat de Romeinen de Christenen aldaar in rust hebben gelaten .
Uit jerufalem dorst
zich verder geen food vertonen -- terwijl de woede der
krilgsknechten, bij 't innemen der Stad, alles van 't leven
beroofde . Nert,ens dorst zich een toad vertonen .
Hoe meer iemand de gefehiedems van then njd leest, hoe;
meer hij de gegevene verklaring opgehelderd zal zien .
• 1k moet hierbij alleen nog voegen, dat ik, verder nafporende, mijne verklariug ook bij s . CLARK, in zijnellnnot .
over bet N. T. , heb aangetroffen, daar ik bij hem leze :
„ Nict zonder veel zwarigheid worden (de rechtvaardigen)
• beveiligd en hewaard, in die overvloeiende verflindende
• oordcelen , die over de Joodfche -Natie kotnen zullen .
, I\'L TTH . XXIV . 22 ."
11 A,
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Leerrede ter oefening van den Bybel, door H, J . KROM a
Predzkant to Middelburg, I-Ioogleeraar in de Uztlegkundige Godgeleerdheid en Kerklyke Gefchiedenisfen aan do Illuire School, en Lid van verfcheiden Genootfchappen . Ta
Middelburg by P . Gillisfen en Zoon, 17go . Behalven
let hoorwerk, 164 b ladz . i n gr . oftavo .
y gelegenheid der hervatte Weeklykfehe Verklaringe
van den Bybel, to Nddelburg, die met twee Avondleerredenen ter weeke, des Dingsdags en Donderdags , in
ongeveer 23 jaren voltrokken word (v), heeft de Hoog Eerwaerde Krom, ten aenvange, naer gewoonte, twee voorbereidende Leerredenen uitgefproken , welken by vervolgens , wat breeder uitgewerkt, verenigd heeft . Het geheele Stuk is diieledig .
In bet eerfie Lid bandelt
de Hoogleeraer over den geheelen inhoud der Godlyke Open
baringe, vervat in de Schriften des O . en N . Verbonds .
Daeromtrent ftelt by zich voor, (r .) to toonen, dat zulk
ene Openbaring noodzaeklyk , mogelyk en hoog waerfehynlyk was : en (2 .) enige gewigtige gronden op to geven,
op welken wy Christenen het daer voor houden, dat die
Openbaring begrepen is in de Boeken des O . en N. Testaments . Hierop verledigt by zich ( ; .) , om beknoptelyk
bet noodige bericht van de gefchzedenzs dezer Boeken to geven : uit welk alles by dan voorts (4.) afleid, het blykbaer verbindend gezag noodwendig aen die Boeken toe to
kennen .
Het daeraenvolgende tweede gedeelte, heeft
ten onderwerpe de vyf Boeken van Mofes in 't algeineen :
by welke gelegenheid zyn Hoog Eerwaerde fille ftaet,
(i .) op de geloofwaerdigheid van deszelfs Ge,'chiedverhael,
en (2 .) op deszelfs Godlyke zending air de Leidsman en
Wetgever van bet joodfche Volk : voegende hierby (g .)
CCD kort bericht van dezen Mofer, den voornamen Inhoud,
bet Oogmerk en de Schryforde van deze Boeken . -- Op
de ontvouwing bier van fond nu, naer de hoofdverdeeling dezer Leerreden, als ene derde hoofdbyzonderheid,
in opmerking to konien, het Bnek Genefis op zich zelver;
befchouwd ; dan, daer de tyd to ver verloopen was, felde zyn Hoogeerwaerde de behandeling van (lit Stuk nit
Hy gaet van
lot de naetstkomende gelegenheid (t) .
daev
(*) Zi© 1V :4j' . 1'?ad. Lette,oef. V . Deel . bl, 383 .
l,i) Vol,eus bet geca ons dG Hoobieeraer in zyn Voorberiga
meld ,
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tlaer voorts over, tot een toepasfelyk gebruik van het behandelde, met een ernfligen aendrang der verplichtinge,
om 'er aen to beantwoorden, zo in bet kennelyke als in
het betrachtende .
lle Hoogleeraer ontvouwt, in dit Gefchrift, beknoptelyk ; op ene oordeelkundige wyze, bet Been men gewooniyk h'oorbereidzelen , ter overweginge der Bybelfchriften,
noemt ; welker ontvouwing zekerlyk to breed moest uitloopen, voor ene Leerreden ; maer die nu by manier van
een kort begrip voorgedragen word, welke voor den mingeoefcnden Lezer hare nuttigheid heeft, to meer daer de
Hoogleeraer hem in een en ander geval verwyst tot zodanige Schriften , wacrin deze en gene byzonderheden
uitvoeriger behandeld 'vorden .
meld, heeft men dit agtergebleven gedeelte, met zyne Verklaring
van Gen . I, to wachten, in ene verzameling van Schriften,welken
by eerlang ftaet of to geven, onder den Tytel van Godgeleerde etc
Uitlegkundge kerhandehngen, of dergelykea .
Jagelaten Leerredenen van c . J. ZOLLIKOFER, Predikant der
Evangel fche Hervorinde Gemeente to Leipzig . In het
.ederduztsch vertaald . EerJte en tweede Stuk . Te Amfterdam by de Erven P . Meijer en G . Warnars , 1790 .
In gr. octavo, S96 bladz.

eeft men de voorige verzameling der Leerredenen van .
Zollikofer met ene leerryke fltchting
iloorbladerd , men zal dezelve , onder bet lezen van
's Mans nagelaten Leerredenen, thans als een vervolg af•
gegeven, met hinder kunnen erlangen ; daer ze, in deft
zelfden'fmack van duidelyke onderrichting, en opwekkende voordragt, uirgevoerd zyn . Naer 's Mans gewoone
predikwyze gaen ze gemeenlyk over Zedelyke onderwerpetn, of befchouwen de behandelde floffen inzonderheid nit een betrachtlyk gezichtspunt . Zo vestigt zyn
Eerwaerde onze aendacht, op het geen Christlyke Feestdagen zyn en behooren to zyn ; de vrymoedigheid van
ecn Christen onder de openbare Godsdienstoefenrngen ; de
komst van Gods Koningryk ; de geboorte van Jefus als ene
Jto,r van verheuging ; op hot geeu wy, zonder de verfchyning van 't Evangelze zouden zyn, en wit wy door dezelve
geworden zyn en kunnen worden ; jezus Christus als een
Leel- aer der waerheid, en als een Herfteller der hryheid ;
fl den Eerwaerden
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de zaligheid der

eerfle Leerlingen van J . Ch . en der he .
dendaeg/che Christenen ; de verfchezdenhezd van der menfche}i

gedachten en gevoelens nopens J . Ch . ; bet to rug zien op
bet afgeloopen, en 't vooruitzicht op bet nieuw begonnen,
jaer . Dus verre bet eerlte Deel . Her tweede ftelt ons
ter overweginge voor, de vlugtigheid van 't menschlyke
leven ; de verfchillende beweegredenen, om alle a;erdJche
dingen als ydelhezd aen to meiken ; de waerfchouwingen en
lesfen, welken de verganglykheid alder dingen ons aen de
hand geeft ; de gevolgen onzer daden ; bet verftandig beftuureu onzer wenfchen ; bet gedrag der Apostelen van J .
Ch . by zyn lyden en dood , en de wyze waer op de
Euangelisten deze gefchiedenis verhalen, als een bewys van
hunne oprechtheid en Godlyke zending ; deze gefchtedenis,
als een bewys van het verheven chara6ter en de Godlyke zendzng van .'. Cii . ; bet gedenkfeest van zynen dood ; zyn
dood , als een voorbeeld van den dood zyner rechtfchapen
Dienaren ; de ftandvastigheid van J . Ch . , in bet uitvoeren
van zyn werk op Aerde, als een uoorbeeld van navolging ;
en eindelyk doet by ons J . Ch. befchouwen, als een voorbeeld van geduld en lyden .
Tot een ftael zyner wy-

ze van voorflellen, diene de opgave zyner regelen, ter
bejluuringe onzer wenfchen ; en wel byzonder de nadere
ontvouwing van ddn dier regelen . Het waernemen van
een zestal van regelen, door zyn Eerwaerden aengeprezen, zal genoegzaem zyn, om ons to wederhouden van
een onverftandig wenfchen, dat ons tot kwacd zou kuunen vervoeren, of ongelukkig maken .
,, (i .) Befluit uwe wenfchen, in opzigt tot aardfche
verganglyke dingen, tot uiterlyke voorrechten en goedeten, Reeds binnen naauwe paalen . (2.) Wenscht niets
onrechtvaardigs, niets onbillyks . ( s .) Wenscht niets dat
onmogelyk, niets, dat met de natuur en de orde der dingen ftrydig is . {4 .) Wenscht nooit om aardfche goederen
en voordeelen zonder eenige bepaaling, nooit als
( dingen,
die volftrekt tot uw geluk vereischt worden . 5 .) Onderwerpt veeleer alle nwe wenfchen aan den wil vats God .
En vergeet eindelyk (6 .) om het wenfchen rzaar dat Been,
't welk gy niet hebt , doch net bet gebruiken en gemeten
Zie hier, hoe zyn
van dat, walk gy reeds hebt .'
Eerwaerde de derde waeffchouwing, tegen bet wenfchen
om 't onmogelyke, of dat met de natuur en orde der dingen
Jtrydig zs, uitbreid en ontvouwt .
„ Wenscht, vervolgt by, niet roozen zonder doornen
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to plukken , niet de eindpaal to bereiken , zonder den
weg, die derwaards leidt, of to leggen, niet zonder wysheid en deugd gelukkig, niet zonder opmerkzaamheid en
nadenken, en ernst en moeite wys en deugdzaam to worden ; want dat zyn onmogelyke dingen . - Wenscht
niet in eene veranderlyke waereld geen wisfelvalligheid van
bet geluk to ondervinden ; niet een teller, aandoenlyk Iichaam to hebben, dat to gelyk onkwetsbaar was ; niet onk
der menfchen to leeven, dien in 't geheel geene gebreken
en zwakheden aankleeven ; niet kinderen to hebben, die
reeds als kinderen de bezadigdheid en de wyze ernstha€tigheid des ryperen ouderdoms aan den dag leggen ; niet met
vrienden bevoorrecht to zyn , die zonder alle eigenbelang
enkel voor u leeven, zich geheellyk voor u opofferen, en
(lie gy in geenerlei opzicht zoudt behoeven to ontzien ; niet
van menfchen geregeerd en beheersclit to worden, die hunne magt nooit misbruiken, en bet oogtherk hunner regeering
nooit zouden kunnen misfen . Want dit alles zyn onmogelyke, tegenftrydige dingen .
Maar wenscht ook
niets , dat wel niet onmogelyk, maar flechts ook onder zeiteie voorwaarden, en op zekere wyze mogelyk is, indien
gy u niet tevens au deeze voorwaarden en bepaalingen wilt
onderwerpen . Wenscht derhalven niet enkel een gedeelte
van icts, dat niet to fchciden is ; niet aangenaamheden en
voordeelen , zonder de bczwaarnisfen en bepaalingen, die
'er onaffcheidelyk mede veibonden zyn ; Diet op bet oogenblik en in eens, 't Been wegens zyne natuur, en de vastgeitelde inrichting der dingen fleclits langzamerhaud en trapswyze verkreegen kan worden . --- kVenscht gy dethalven
van God met kinderen gczegend to worden, dat u dan ook
de zorgen, de moeite, de bekonimernisfen, de bepaalingen
uwer vrybeid, en ewer gezellige vermaaken-niet verdrieten ,
die hun onderhoud, hunne opvoeding, hunne bevordering
in de waereld noodzaakelyk tot gevolgenhebben .--Wenscht
gy welopgevoede kinderen to hebben, die u tot eer en tot
vreugde verftrekken, zo moogt gy niet begeeren, dat zy
zulks, zonder uw toedoen, zonder uwe zorgvuldigfte, aanhoudendfte poogingen worden ; niet begeeren vruchten to
verzamelen, ter plaatfe, daar gy met gezaaid hebt , of fchoone
gocde vi ugten to verzamelen, ter plaatfe, daar gy flechte zaaden gefarooid, of althans bet onkruid vry en onverhinderd hebt
laaren opfchieten en wortelen . - Wenscht gy uwe bezittingen
aannierkelyk to vermeerderen, uwcn handel of uw beroep
nit to breiden en waarlyk bloeijend to maaken, dan kunt gy
niet
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niet to gelyk een volkomen geruste, zorgeloos verwyfde,
,veelderige levenswys wenfchen, en 'er u niet over beklaa-1
gen, zo u menige onderneeming mislukt, menig gevaar verrascht, menig verlies grieft, menige opeenftapeling van bezigheden u in verwarring brengt ; want het eene en andere
hangs in de meeste gevallen onaffcheidbaar aan malkande .
ren .
Wenscht gy boven uwe medemenfchen uit to
zaunten, lien in voorrechten en verdienflen to overtreffen,
zo moet gy n niet verwonderen, wanneer gy van mededin,
gers naar den prys gedrongen en gedrukt, van laaghartigen
benyd, van hoogeren to rug gefl:ooten, en van alien veel
ftren4er dan andere menfchen beoordeeld wordt . -- Wenscht
gy gewigtige eerampten in den flaat of in de kerk to beklee
den, dan moogt gy niet tevens wenfchen, onbepaald mees,
ter van uwen tyd, van uwe vermogens, van uw doen en
iaaten to zyn ; dan moet gy u alle bepaalingen, Mlle dwang ,
alle flaaverny zelfs, die aan deeze eerampten vast zyn, laat
ten welgevallen .
Wenscht gy den zegen der vriendfchap to genieten , lang to genieten, dan moogt gy Diet verlangen, dat uwe Vrienden zich eeniglyk en altoos naar uwen
wil en zin fchikken , eeniglyk verdraagen en lyden , en
nooit handelen, eeniglyk geeven, en niets daarvoor weder
ontvangen, u nooit door hunne gebreken en zwakheden lastig vallen, en u wel in alle hunne vreugde, maar nook
in hunnen druk doen deelen . --- Wenscht gy in de kennis der waarheid vorderingeu to maaken , de diepere gronden
der weetenichappen en kunflen uit to vorfchen, en als in
haare verborgenheden ingewyd to worden, wederfpreekt
dan uzelven Diet door to begeeren, dat gy terflond al het
duistere verdryven, alle diepten peilen, alle hinderpaalen_
overflygen, alle knoopen losmaaken, alle vraagftukken der
wysbegeerte beflisfen, en zonder veel moeite en arbeid de
vruchten genieten moogt, die alleen de belooning van den
rnoeilykften arbeid, van de aanhoudendfte vlyt, van de
voorzigtigfle vordering, en van de geduldigfte flandvastib
Wenscht gy, eindeheid zyn, en kunnen weezen .
lyk, eenen hoogen ouderdom to bereiken, zo weest Diet ongeduldig en morrende, wanneer gy door deszelfs ongemakken en zwakheden gedrukt words, en verlangt Diet nevens
de wysheid en eerwaardigheid van den ouderdom, by deszelfs ryper en juister oordeel, by deszelfs grooter gerustheid, to gelyk de opgehelderdheid en flerkte , de levendigheid en het vuur der jeugd to genieten, of, 't geen het
4elfde is, tQ gelyk oud en echter ook jong, of niet oud to
wee
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weezen. In 't kort, wenscht gy in deeze en diergelyke ge .

vallen , her eene to hebben , zo onderwerpt a ook aan bet
andere . 't Zyn zaaken, die by malkanderen behooren, en
die men of geheellyk en zo als zy 4yn aanneemen, of waarQp men geene aanfpraak moet maaken ."
, faneengefchakelde h'erklaaring van den Heidelbergfchen Ca .
techismus ; met cenige tusfchengevoegde Aanmerkangen, tot
nutte ftichting die an bet Geloof is, door B . OUBOTER,
Rustend Leeraar van Woubrugge . Tiveede Deel . Te Amfterdam by M. de Bruyn, 1790. Behalven bet Voorbericht
721 bladz . in gr . otavo.
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an den Leertrant, welken de Eerwaerde Ouboter zich,
in deze aeneengefchakelde verklaring van den Heidelbergfchen Catechismus, voorgefteld heeft, by de uitgave
van 't eerfl :e Deel, een genoegzaem verflag gegeven hebbende, ftaet ons, ten dezen aenzien, nopens dit tweede, a1leen to melden, dat zyn Eerwaerde op die eigenfte manier
voortgaet . Naer die inrichting ontvouwt hy, (na de negentien eerfte Vragen, in 't voorige Deel overwoogen,) in dit
tegenwoordige de volgenden, tot op de vier en zestigfte
Vrage ingefloten : blyvende bet verdere uitgefteld tot het
derde Deel, waermede dit Werk beflooten zal worden .
Leerredenen van den Heer J . B . BOSSUET, inzylevBsp
fchop van Meaux . enz . enz. Uit bet Fransch vertaald,
door den Eerw. Heer R . BROUWER Roomsch Priester en
Pastoor tot Noorden . ITS, V en VIde Deel . Te Ainfler.
dam by F . J . van Tetroode, 1790 . In o'tavo .
'fn deze Leerredenen vertoont zich de Hoogeerwaerde Bos1 fuet, even als in de voorgaenden, een ernttig voorftander der Christelyke Zedeleere, die by met den nadruklykften
ernst aendringt . Wet byzonder ontdekt men, in zyne manier van voorftellen , meermaels , dat hy, in gepaste omftandigheden, 'er opzetlyk zyn werk van maekt, om zyne
Toehoorders to waerfchuwen tegen bet berusten in uiterlykheden, waer toe men, bovenal in de Roomfche Kerk, ligtlyk overflaet . Ter afwendiuge van dit misbruik leidt de
Bisfchop hen geftadig, tot een ernfaig bezef van de daerby
vereischte werkzaernheid des barren, als zonder welke alle
uiterlyke Godsdienftige verrichting geen wezenlyke waerde
heeft . -

wit dat een Zondaar ont-

fro

J. 1 . BOSSU$T

neeft . Dit doet hem, onder anderen, in ene Leerreden over de Hervalling in de Zonde, ten ernftigfle dezulken
tegengaen , die zich gerust ilellen in eene uitwendige boet .
vaerdigheid, terwyl ze, by herhaling, hunuen lusten den
teugel vieren ; welk haetlyk misoryt ook maer al to veel
onder de Proteftanten gevonden word . Getoond hebbende,
hoe het , na herhaelde afwykingen , trapswyze moeilyker
worde , in Gods genade to deelen , vervolgt by op deze
wyze .
„ Wcrpt my niet tegen, dat gy die moeilykheid niet ondervind, dat gy even gemakkelyk uwe Zonden belyd en op
uwe borst flaat . Die zelve gemakkelykheid boezemt my
een wantrouwen in, dat my doet duchten dat uwe bekeering zeer moeielyk is . Ik kan geen Zondaar dulden, dien
de boetpleeging niet ontrust, die op de geftelde tyden zonder moeite, zonder zorg, zonder eenigen arbeid, zyn gemoed gaat ontlasten, aan de voeten zyns Biegtvaders, en
wederkeerd, zonder zich over bet verbeeteren van zyn leeven verder to bekommeren . l k
roerd zy, dat by voor zynen toefland beeve ; ik wit dat by
zich verontwaardige wegens zyne zwakheden, dat by zyne
traagheid betreure, zyne lafhertigheid verfoeie . U dus ontroerd ziende, zoude ik eenigzins op uwe bekeering kunnen
hoopen ; ik zoude my vleien, dat uw hert, getroffen zynde, moogelyk van getteltenis zoude kunnen veranderen .
Indien ik het zelve tot den grond toe bewogen en ontroerd
zag, zoude ik gelooven , dat uwe zondige gewoontens,
door dien heilzaamen fchok, moogelyk ontworteld,zyn, en
dat, gelyk de H . AUGUST1NUS zegt, de dwinglandy der
gewoonte eindelyk, door de geweldige pooging der boetvaardigheid overwonnen is : Ut vzolentue poenitendi cedat confuetudo peccandi (*) . Maar die verbaazende gemakkelyk .
heid, waarmede gy de ongerechtigheid als water indrinkt,
en als ter loops boetvaardigheid doet, dit doet my voor u
vreezen, dat die geduurige beurtwisfeling, waarmede gy al
fpeelende van de genade tot de zonde, en van de zoude tot
de genade overloopt, eindelyk met epn treurig uiteinde zal
beflooten worden . Indien ik aan uwen ftaat niet waiihoope,
beklaag ik denzelven ten mmften grootlyks . Maak geen
kwaad gebruik van myne woorden : daar zyn geen vaste
eindpaalen, die ons bekend zyn :, maar daar zyn 'er nogtans, en God heeft niet beflooten uwe zonden tot het oneindioem
.
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to Tanten opklimmen . „ Wie kend bet vermogen river
i
„ gramfchap : en wie weegt uwe verbolgendheid op, na
„ dat zy vreezelyk is(*)?"
„ Het beginzel eener vrucht is de omypheid, en haare
ivrangheid kwetst de fmaak : maar eerlang word zy volkoomen ryp . Dus ook de zondaar die zich bekeerd . Fly kan
eenigen tyd broos en zwak blyven , en de vruchten der
boetvaardigheid , hoewel nog wrang en onfinaakelyk , zyn.
nogtans verdraaglyk, in de hoop dat zy eens ryp zullea
worden . Maar dat die rypheid nimmer aankoome, dat is,
dat wy nooit beflendig, nooit flandvastig worden ; dat wy
die vruchten der boetvaardigheid waardig, en zo zeer in
bet Evangelie aanbevoolen, nooit voortbrengen, dat is,
ons nooit flandvastig en beflendiglyk bekeeren ; dat ons
leeven , altyd verdeeld tusfchen de deugd en ondeugd ,
nimmer eene vaste zyde kieze ; of g1at bet, veel eer, met
den blooten naam der deugd pronkende, de zyde der ondeugd openlyk kieze ; en dezelve, in weerwil der Heilige
Sacramenten, zo dikwils ontfangen, in ons laat heerfchen :
dit, zeg ik, is eene wandrochtelyke flelling in de gezonde zedeleer.
„ Dat een SOCRATES , Cell PYTHAGORAS , een PLATO
bier verfchyne, ondervraagd hem, by zal u zeggen, dat
de deugd niet beflaad in een voorbygaande gevoelen , maar
dat bet eene beftendige, eene duurzaame hebbelykheid is .
Indien wy een geringer denkbeeld hebben van de Christelyke deugd ; indien wy, om dat JESUS CHRI§TUS, in zyne
Heilige Sacramenten, ons eene onuitputtelyke bron , ter
afwasfching onzer zonden, geopend heeft, oneindi verblinder als de Heidenfche Wysgeeren, die in de deugd
de volflandigheid gezogt hebben , waanen Christenen to
zyn, wanneer wy ons leeven in eene onophoudelvke onflandvastigheid doorbrengen, heden in het bad der boetvaardigheid, morgen in het flyk onzer voorige ongeregeldheden ; nu aan de heilige tafel met jzsus cHiRISTUS gezeten, dan weder met BELIAL ons wentelende in alle de
onreinigheden der waereld, doen wy het Christendom deft
gevoehgften hoon aan ."
(*) Pf. LXXXIX. i i .
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Handelingen van het Geneesiundig Genootfchap, onder de
Zinfpreuk : Servandis Civibus . XIVde Deel . Te Am .
flerdam by P. Conradi, 17,90 . In gr . Svo . 43 6 bladz .
it Deel bevat een drietal Antwoorden op de gewigtige
Vraag, door bet Genootfchap uitgefchreeven . „ Op
D
• hoe veelerleie wyze kunnen ruime Buikontlastingen in
Borstziekten, met of zonder ontfl :eeking , heilzaam of
fchadelyk zyn? Welke Borstziekten verdraagen dezelve
best, en welke zyn het, integendeel, waarin dezelve
hoogst gevaarlyk worden bevonden ? W at is dan, in
die verfcheidenheid van gevallen en omflandi'gheden, de
pligt van een Geneesheer, ten opzigte van bet bevorde .
ren of beteugelen van deeze Ontlastingen ?" Waar agtex
gevoegd is eene Waarneeming van een, door den kundigeit
Heelmeester A. N . RICHARD, op Cabo deGoedeHoop I gelukkig
verrichte Operatic, wegens de wegneeming van den rechter arm in bet Schoudergewricht , aan een Slaaven Jongen, wel kort, doch met de vereischte naauwkeurigheid ,
befchreeven.
Gemelde Antwoorden , ingeleverd door de zeer geleerde Heeren j . J . VAN DEN BoscH, Med. Dog; . &c . &c . in
• Hage, j . VEIRAC, Med . Doa. &c. &c . to Rotterdam,
en D . iIEILBRON, Med . Do6 . &c . &c . in 's Rage, diaageit alle het kenmerk eerier uitleekende kennis en bekwaamheid in dit vak der Weetenfchappen ; en, fchoon op zeer
verfchillende wyzen behandeld, verdienen zy door elken ,
pradyk oefenenden, Geneesheer, met alle oplettenheid geleezen en overdagt to worden .
Het eerfte, van den, aan de geleerde Waereld niet alleen,
maar ook voor bet nut der Maatfehappy door een to vroegtydigen dood weggerukten van den Bosch, is geheel in eene
jlippocratifchen ilyl, kort, duidelyk en naauwkeurig behandeld ; het behelst een fchat van geleerdheid . Wy berusten volkomen in de voorkeuze, door de Heeren Beoordeelaars der ingeleverde Antwoorden , aan het zelve toegekend, en verklaaren nimmer een gepaster en voldoender Antwoord, op eenige Geneeskundige Vraage gegee .
ven , geleezen to hebben .
Het tweede , door den , uit de menigte zyner Schriften en bekroonde Prysverhandelingen , alomme geachten
heirac , is voor den minder door eige waarneemingen
geoeffenden Artz van zeer veel waardy, en zeer gefchikt
oiu
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nm bem ten vraagbaak, in zodanige gevallen, to kunnen
verftrekken .
Terwyl het derde, meer op redeneering, minder op bewyzen en ervaaring, fteunende Antwoord van den geleerden Heilbron, eene zeer bekwaame handleiding voor dezulken, welke nog geene aanmerkelyke vorderigen in dit
gedeelte der Geneeskunde gemaakt hebben .
Om de weetlust van dezulken, onder onze Leezers,
op to wekken, dewelke zich niet verledigd hebben, om het
\Verk zelve in to zien, zullen wy alleen de corollaria, of
het clot van het eerfte Antwoord, met weglaating der Ci
tatien, affchryven .
„ Uit het welk (zegt de geleerde van den Bosch) blykt :
I. „ Dat rutme Buikontlastingen in Borstziekten met
„ ontfleeking, voor den vierden dag der Ziekte of op laa• sere tyden, vooral op de dagen van fchciding, van zel„ ve ontftaan, of door de Natuur zelve voortgebragt, van
• cenen galachtigen aart, de Ziekte oplosfende, en van
„ den Lyder gemakkelyk ondergaan wordende, ten alien
• tyde voor heilzaam gehouden zyn .
11 . „ Oat dezelve van aloude tyden in den beginne der
,, Ziekte, zelfs tot den vyfden dag ; of wanneer de Lyder
• weinig of geene ontlasting hadde ; of wanneer de py„ nen bovenwaards zich tot de Sleutelbeenderen tlitbreid„ den ; of wel in hooggaande benaauwdheden van de
„ Borst, met Koorts verzeld, zelfs wanneer 'er reeds gal„ achtige, en den vyfden dag, reeds eenigermaate etter„ achtige, Fluimen werden geloosd ; of zelfs tusfchen de
„ Aderlaatingen in de Pleuritis, door Klisteeren, welke
„ by ARET2RUS, zelfs boven de Aderlaatingen gefteld wor„ den , zyn bevorderd geworden .
Ill. „ Dat dit van gelyken door eigenlyk gezegde Par„ geermiddelen gefchiede, wanneer de pynen zich naar
• beneden verfpreiden ; of in de Hypochondria zich ont„ hielden ; of de Hypochondria opgezet waren met gerom„ mel in de Ingewanden, en alzo in den eigentlyk gezeb
„ den Apparatus pramarum viarum ; en de outlasting door
„ het zo l ennelyk uitzettende vermogen rj opyav aange• weezen werd .
IV. , Dat ze van gelyken in beide gedaanten, in ver„ fcheidene andere foorten van Borsrkwaalen, vooral in
„ fommige Epidemien, doorgaans heilzaam bevonden zyn.
V . „ Dat dus, tegen deeze outlasting door Buikzuive„ rende Middelen bevorderd, geenzms in eenen volltrektea
Zia
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„ zin ftreed, de zo gevreesde flphorijmus vm HIPPOCRA„ TES, als welke geene gewoone, rnaar Borstziekten in

„ den hoogften graad byblyvende, en den Lyder ter ne .
„ dervellende, en aanhoudende ten onderwerp heeft, in
„ welke de crifis weinig uitwerking hadde ; daar HIPPO„ CRATES dan tegen zyn eigen Leerftelzel aan zoude ge„ zondigd hebben, als welke, in de opgenoemde gevallen,
„ dezelve aangepreezen en in 't werk gefteld had .
VII. „ Dat dezelve van gelyken heilzaam geweest waren
„ in Ziekte zonder ontfteeking .
VIII . „ Doch weder hoogstgevaarlyk in alle fleepende
„ Teeringen, (Phthifes Catarrhales) in f6mmige Tubercula
• PulmonuM, in een droogen hoest : wanneer de Flui• ~II en terug bleeven, en meer dan matig waren, in de
• 7iydrops Peftoris .
IX. „ Dat een Geneesheer, zich in de byzondere geval .
„ len en omftandigheden , naar zekere regelen fchikkende,
„ een veilig richtfnoer hebbe, naar welke by zich in de
„ voorkomende gelegenheden, op bet voetfpoor van kundige Voorgangeren, gerust to bevorderen, en waar die
„ to veel of onmaatig zyn, of nadeel aanbrengen, to be• letten of to beteugelen .
X. „ Dat van alle tyden hiertoe gefchikte en veilige
• middelen zyn uitgedacht , en in 't werk gefteld ; zo
• door het verftompen der fcherpte, bet uitfpannen en
• buigzaam maaken der deelen, door bet verdunnen der
• dranken en voedfels, bet voorkomen der ophoopingen
• en onthouden der drekftoffen , en bet tegengaan van
• derzelver bederf, door tydige gepaste afleidingen, als• mede door gepaste Buikzuiverende middelen, van onde• ren en van boven, toegediend .
XI. , Dat de laatere tyden , en vooral de tegenwoorOige,
• zich hierin op eene zagtere en gemaatigdere handelwyze,
• boven die van de aloude Geneeswyze, to beroemen heb,, ben ; door welke men tot die fterke middelen, waar van
• de Ouden zich bedienden, niet behoeve de toevlugt to
• neemen ; maar zich van veele zachtere, en met deezen
• Landaart meer overeenkomendis, gebruik maaken kbnnei
• en moogen .
XII. „ Dat, dit alles in acht genoomen zynde, men in
• dit, in den eerften opflag , duister fchynende gedeelte
„ der Geneeskunde , eenen evengelyken gebaanden weg
• yinde , welke in de overige gedeelten der heilzaame
• Weetenfchap zo luisterryk uitfchittert ."
New
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Nederlandfche Iyfeffen, door j . Cu . SEPP,
by J . C . Sepp, 1790- In quarto.

Iiy

Te Amjterdam

n twee Plaaten geeft ons bier de opinerkzaame Sepp we .
j der eene zeer juiste afbeelding van eene fchoone Rups,
zo als dezelve op een Heidetakje aast, en zig ook op de
Wilgebladen geneert ; zig vervolgens in een Spinzel ver •
bergt, in cene Pop verandert en als een Vlinder to voorfchyn komt ; met eene nevensgaande tekening van deszelfs
Ey , zo- als bet zig voor 't bloote- oog, en , ter betere
onderfcheidinge, vergroot laat befchouwen . By de, naar
gewoonte, naauwkeurige befchryving van deeze Rups, in
derzelver voornaamfle byzonderheden, deelt ohs de Autheur, ter deezer gelegenheid, ook nog suede eene aanmerking wegens bet Spinzel , waarmede de Rupfen zig,
als zy in Poppen zullen verandcren, veelal onikleeden ;
die wel gegrond voorkomt, en de verdere waarneemingen
der Liefliebberen vordert . - Eeu berigt gegeeven hebbende van 't Spinzel deezer Rupfe , 't welk die byzondcrheid heeft, dat bet, wanneer men 't in de hand, of tusfchen de Vingers neemt, kleeft en vasthegt, even als of
bet met eenig kleeverig Vogt befmeerd, of met ongemeen
kleine Haakjes voorzien ware, gelyk bet zogenoetnde Kleefkruid (Aparine), zo tekent by verder nog deeze byzonderheid aan .
)I Men heeft het ook, doch niet zeer dikmaals, dat
eene Rups, gelyk bet my in dit foort is voorgekomen,
door zwakte niet in flaat was zich een behoorlyk Spinzel
to vervaardigen ; dit had ten gevolge, dat de Vlinder,
welke uit eene zodanige Pop, 7onder Spinzel zynde, uitkwam, kreupel was . Dit heeft my in myn gevoelen verfterkt, dat, namenlyk, een zodanig uitwendig Bekleedzel
van de Pop, gelyk een Spinzel is, ook nog tot andere
eindens en oogmerken, door eenen alwyzen Schepper bepaald was , dan maar alleen orn de Poppen, voor van
buitenkomende toevallen, bet zy koude als anderszms to
befchermen, zekerlyk, ja, dient bet zelve ook bier toe
ten flerkfte ; maar niet alleen . Want om hiervan meerder
overtuigd to weezen, of bet Buiten-bekleedzel eener Pop,
tot de volmaaktheid van eenen Vlinder, sets bydroeg, zo
knipte ik , dewyl ik toch de ruimte van Sninzels had-,
verfcheidenc van dezelven open, ram de Popper daaruit,
en leide deze voorzichtig in eene Dogs , za :ht neder : bet
I -W
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gevoig was, dat, uit alle die van hunne Spinzels beroofde
Poppen, onvolmaakte of kreupele Vlinders voortkwamen .
Het is bekend, dat alle Rupfen, ieder in haare foort, en
op haare wyze, de Spinzels , waarin zy tot Poppen veranderen moeten, zo vervaardigen, dat de Vlinder, waiineer
bet Poppevlies vaneen barst, een zeker Vocht voor uit de
Borst of Kop van zich gevende, tegen bet Spinzel aan,
hetzelve daardoor als dan, daar ter plaatze, als van een
weekt, en de Vlinder, 'er tegeii drukkende, zich eene opening in bet zelve maakt, this doende in fiaat is, 'er nit to
komen . Dit uitkor en des Vlinde~rs, door bet gemaakte
Gat in bet Spinzel, bet welk maar naauwlyks zo groot is,
dat de Vlinder 'er nit kan, moot noodzakelyk in de Vlerken
van bet nu geboren wordende Dier , om zo to fpreken ,
eene uitrekking veroorzaaken . En zoude bet wet niet deze
uitrekking kunnen zyn , welke tot bet volkomen bereiken
der voile grootte van de Vlekken, veel kan bydraagen ; terwyl een Vlinder, welke door Been Spinzel, 't zy van welke natnur dit ook wezen mag, behoeft door to breeken,
deeze uitrekking niet ondergaat, en daardoorl reupel bf met
onvolmaakte Vlerken word . Doch ieder Liefhebber der
Entomologie (Infe&enkunde) begrypt lichtelyk, dat dit inaar
alleen betrekking heeft tot zulke Vlinders, welker aart en
eigenfchap bet mede brengt, ora door een Spinzel, 't welk
de Rups vervaardigd heeft, door to kruipen : want Rupfen , welker natuurlyke eigenfchap bet is , oin dit geheel
niet to vervaardigen, gelyk by voorbeeld de meeste Dagvlinders zuiks niet doen , fpreekt bet van zelve , dat de zodanigen hiertoe niet behooren, of deze uitrekking der Vlerke&i
niet nodig hebben ."
Volledige Be/ehryving van alle Konften, Ambachten, Handwerken, Fabrieken, Trafieken, derzelver Werkhuizen, Gereedfchappen, enz. ten deeie overgenemen uit de beroemdfie buitenlandfche Werken ; en vermeerderd met de Theorie
en PraEtyk der beste Inlandfche Konftenaaren en Hand-werkslieden . Met Plaaten . hierde en Vyfde Stuk . Te
Dordrecht by A . Blusff en Zoon . In gr . oEt . iaq. bl .

jr"Ien geest van naauwkeurige opmerkzaamheid kenfchetL d (Ie de uitvoering der drie voorige Stukjes deezer ont`erneeminge dermaate, dat alien, die of daadlyk de hand
hebben, of eenigermaate belapg leilen, iti den Lande zo
nut-
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iiuttige Konflen, Ambachten, enz, deeze manier van derzelver befchryvinge met eene vry eenpaarige goedl ;euring
toegejuicht hebben . Daar nu dit vierde en vyta Stukje,
ten deezen opzigte, vooral niet minder is, heett men Cover
reden, om de voortzetting van dit Werk met een gunfig
oog to befehouwen ; en de leergierigen aan to moedigen ,
om 'er een naarlhg gebruik van to maaken, ter bevorderinge
eener welgegronde Theorie,en Reeds verheterende Practyk,
waartoe de bier medegedeelde onderrigtingen alleszins dien ;
Rig zyn .
I-let vierde Stukje gaat bepaaldlyk over den arbeid der zodanigen, die zig op de Leerbereidzng toeleggen . Ter duidelyker ontvouwinge hiervan, neemt de kundige onderzoeker
Kartelein de volgende fchikking in agt . Lerst flaat by 'c
oog op den Leerloozer, die zich, ter bereidinge der huiden
tot Leer, onder anderen ook van Run, by de Duitfchers
Loh, bedient : en dan op den Leertouwer, die het gelooide
Leer, docr trappen , kloppen , enz . dat men touwen noemt,
tot verdere volmaaktheid brengt . By deeze twee komen
voorts in opmerking de Wztlooier, die het Leer, zonder
Run, door middel van Main, Zout, enz . bereidt ; en de
Zeemleerbereider, die zulks doet, zonder Run of Aluin,
'door middel van veiling , met eenig vet lichaam . Wyders
geeft by ons een berigt van verfcheiden manieren van buitenlandfche bereidingen van kostbaare en meer vreemde foorten
van Leer, als daar is het Rusfifche .7u~tleer, het Franfche
Hungaar:ch-deer, het Engelfche Zoolleer en meer dergelyken, waar onder ook het Maroquin, Crduaan en Chagrin ;
van welker bereidiiigen hem minder of meerder Ieerzaame
onderrigtingen ter hand gekomen zyn . Dit alles gaat eindelyk vergezeld van eene befchryving der Werkplaatzen en
Gereed{chappen van den Ledrlooier, Leertouwer, Wit- en
Zeemlooier, met eene verklaaring van negen daar toe behoorende Plaaten, die, uaauwkeurig uitgevo~rd, ons deeze be,
werkingen duitlelyk voor oogen ltelleii .
Op eene insAelyks onderfcheidende wyze wordt ons, in
't volgende Stukje, de Kaarfenmaakery ontvouwd, zo ten
aanzien van het voorafgaande fmeer-fmelten , als van de
daadlyke bereiding , 't zy van getrokken of van gegootert
Kanrfen . Men geeft ook hierby eene nevensgaande verklaaring van de daar toe vereischte Werkplaats en Gereedfchappen , volgens derzelver juiste afbeelding in een drietal van weluitgevoerde Plaaten ; en tevens tenige aanmerkingen over etlyIIe byzonderheden , die toi de zuiverhei&
X

a

kt;

Zjl¢

VOLLEDIGE BESCHR IMNG

der Kaarfen, bet wel branden, enz, betret king 1lebben .-..
Opmerkzaame Fabrikanten zullen in bet een en ander
Stukje no, al nuttige berigten ontmoeten, en voor hurt,
the fmaak hebben, in nafpooringen van deezen aart, zal
de behandeling, in meer dan 66n opzigt, mede haare ge .
valligheid hebben .
Onder dit flag van Artykelen behoort, uit veelen, het geen ons bier gemeld wordt, wegens bet aanvallige Maroquin, waarvan bet verflag aldus
juidt .
„ Maroquin is eene fchoone daarftelling van Leer, then
naam draagende na Marocco, de plaats, waar bet zelve
bet eerfle en bet beste gefabriceerd werdt . Het wordt
uit Geitenvellen bereid ; en wet nog heden bet fchoonfte,
in de Levant ; bijzonder op bet Elland Cyperen, to Dzar.
b&er, en in meer plaatzen, in Klezn 4fte. De vellen woi .
den gekalkt, onthairt, in eenc loog van hondendrek, daarna in eene loog van fumach (fmak) en galnooten, voorts
in zemelenwater, en ten deele in een afkookzel van honig
of vi gen, in gesting gebragt, met olie gefmeerd, en rood,
peel of zwart geverwd .
„ De Graaf van 1AUREPAS zond, toen hij Minister van
't Zeeweezen was, ten pare 1730, den bekenden GRANGER
na de Levant, orn 'er de MMroquin-looijerij -te leer en . Volgens het bericht van den laatstgenoemden , werdt er , in den
jaare 1749, to St. Hzppolytus, in den Overelfas, eene fabrick van Maroquzn opgericht, welke, in 1765, zeer groote vlylnedeu genoot, doch welke reeds weder vervallen is .
Voor eenige jaaren zond de Londonfche Maatfchappij, ter
tzanrnoedzging van Kunjten,, met bet zelfde oogmerk, zekeren
Arrnenze'r, PHILIPPO genaamd, na Rein Afze ; volgens wiens
berichten men in Londen eenige gelukkige proeven gemaakt
heeft . GRANGER en PHILI~PO ftemmen in de hoofdzaaketa
overeen, en vermoedelijk is de behandeling in de Levant,
tan alle plaatzen, en voor alle foorten, niet eenerlij .
In Duitschland heeft een zekere BINKEBANK, teHalle, eene
Fabriek van Maroain opgericht ; welke eehter, wel ras,
van we-en de zeldamheid of duurte der Geitenvellen, is to
niet geraakt . In 't algemeen is de Heer BECKMAN van oorw
deel, dat men, in de Europeifche navolgingen, in verfcheidene opzigten, van de Levantfche wijze zij afgeweeken, ea
dus niet volkomen deztlfde waaren heeft verkreegen .
„ Volgens PHILIPPO (in 't Hannovertfcher Magazin 0770f. 609 .) zijn de ftoffen, voor de roode verf, conchenille,4
rcuma, aluin, granagtappelen en z1azker ; voor de geele
ycrf a
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verf, alum en de besfen van de oosterfche rhamnus : voor
deeze laatften neemt men bij ons graines d'Avignon : deeze kunnen ondertusfchen met de eerstgenoemden zeer verfchillen.
• Veel waarfchijnlijkheid laeeft bet denkbeeld van VON
JUSTI, dat, namenlijk, de groote fchoonheid van bet Afia .
fche Maroquin voortkome, doordien men daar toe neemt
de vellen van de Angorifche Geiten, en dat men in elke
Stad, in Afie, waar men dit Leer looit, flechts Maroquin
van Eene koleur maakt, zoo dat elk in de fchoonheid der
koleur gelegetiheid heeft om uit to munten .
„ Men heeft SPRENGEL verzekerd, dat het Maroquin,
in Duitschland, van Boheemfche Geitenvellen bereid worde, dat men ze met fumach gaar maakt, gelyk men weet
dat ook de fmak in Afie tot bet looijen deezes Leers gebruikt wordt.
• Volgens den Heer DE LA LANDE bereidt men bet Marequin aldus . In Parijs droogt men de Geitenvellen ; watert ze drie of vier dagen, in eene gewoone houtloog ,
en plaatst ze daarna, even als de gewoone Kalfsvellen, in
de kalkkuip ; daarop worden ze gehaird, en nogmaals in
de kalkkuip gebragt . Zoo wel volgens deeze, als naar de
volgende bewerking, moeten de vellen volkoomen in water gezuiverd en met knotzen gevold worden . want de
zuivering is bier vooral noodwendig, op dat bet kalkwater
de kolcuren niet nadeelig worde . Hierop zetten zij de
vellen in eene loog van hondendrek, die bet Leer zeer
leenig maakt , en bet kalkwater nog meer uittrekt . De
Duitfche Looijers, zegt hij, naaien ieder vel toe ; broeien
de finak met beet water, en gieten dit, zoo warm als bet
vel zulks kan verdraagen, in bet zelve ; zoodanig worden
eenige vellen in een vat geworpen, eu daarin blijven ze
24 uuren ; moctende bet vogt een paar maal gewarmd worden ; en na de vellen nogmaals aldus gezuiverd zijn, worden ze rood geverwd .
• Hiertoe gebruikt men kermesbezien in water gekookt,
of ook ftokjeslak, galnooten, alum en conchenille in water gekookt. Vervolgens worden ze door eene loog van
galnooten en water gehaald, Dan deeze laatfte long komt
in geene aanmerking , wanneer de vellen in finak gaar gemaakt zijn . Ten laatften worden ze gewasfchen, met eene
olie ingefmeerd, gedroogd, met een hout glad geftreeken,
en eindehjk gekrispeld, op dat de nerven weder zouden
opl owes . A1s men dit .Leer geel wil verwen, doet men
1 4
hQt ,
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bet, voor bet verwen, in de galnooten-loog, van welke
men zich ecliter niet bectierat, als de vellen in fmak gei<ooid zijn, Het geel verwt men met Avtgnonlche bezten .
wart Maroquzn willende verwen , kookt men de
vellen in water met galnooten en Cyperfchen vitrieol ; of
men ftrijkt ze alleen met ijzerzwart . Plaauw, verwt men
bet, met Indigo, en groen met Spaanseti ~roen, of met
een ulengzel van geel en blaauw .
Eindelijk weet
men, dat bet Maroquin ook den paam draagt van Safjiaan,"
,tact van Regeering, Godsdienst, Geleerdheid en Konflen in
Groot-britanje, omtrent bet einds van de agttzende Eeuw ;
door Dr . CEBH. FRIEDR . AUG . WENDEBORN , Predikant
to Londen . Uzt het Hoogduztsch vertaald . Te Campen,
ter Drukkerye van J. A . de Chalmot, 1790 . Eerfle Deel„
S23 bladz . behalver, het Voorwerk . Tweede, Deel, 33 2
bladz . in gi . svo .
(Tweede Uittrekfel .)
a nogeenigeAaninerkingenterbevestigingevanzynvoorig

gezegde bygebragt to hebben, vervolgt de Schryver (*) .
N
• Men roemt de edelmoedigheid der Engelfchen , als een

• trek van deraelver nationale karacter, en men heeft irk
• veele opzigten gelyk . Uit then hoofde zyn zy ook zeer
• geneigd, om de bewyzen, daar voor, openbaar to inaken,,
„ en de geheugenis daarvan to bewaren . . . . De vervoerin„ gen van bet medelyden, en de gevoelens der menschlie• vendheid, vertoonen zig by hen fnel en heviglyk, Men.
• oeffent groote toegevendheid jegens zwakheden en mis• Happen. . , . Ondertusfchen vindt men bier ook genoeg
lap zielen, die de gevoelens der menschlykheid verloo,
„ chenen , en de edelmoedigheid weinig kenfien, . . . De
„ handeiwyze der Engelfchen in Oostindie, en de daar ge .
„ plonderde arme Inwoners ftrekken in der Wad, zo wel als
„ eenige anderen , die bet flagtoffer der hebzugt geworderi
„ zyn , tot een onuitwisbare vlek voor deze zo zeer geroem .
„ de edehmoedigheid . De geregtsdienaars, die de fchulde,
„ naren gevangen nemen , de kerkenopzieners van de hooge
„ Kerk, de beRierders van de armenfaten (t), zo wel,
„ als
(*) Bl . 2~ .
~) In week licht de Schryver deezen plaatze, kan roan zleti
ii4 be6 Me 41ootitiltak des 1Slen Deals,
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als vele geestelyken van de Ilooge Kerk , wanneer zy
hunne tienden en andere inkomfen invorderen, fchynen
de edelmoedigheid zo weinig op de lyst hunner deugden
to plaatzen, als de leden der heilige Inquifitie, of de trot• fche invorderaars van de gemeene middelen ."
De Schryver erkent „de milddadigheid der Engelfchen ."
Doch bet geen by onmiddellyk hierop laat volgen , maakt
vry groote uitzonderingen op die algemeene erkentenis . ,Ik
„ heb, zegt by (*), in geen land meer armen gevonden,
„ dan in England, en in geen flad meet bedelaars, dan in
„ London . Hot gebrek ligt duidelyk in de verkeerde inrig,, ting van de armeftaten, en in de kwalyk begrepen bea , fteeding van bet daar toe gefchikte geld . . . . Ik denk . . . .
„ to kunnen.. . . . bewyzen, dat noch de inrigtingen die bier
„ voor de huisarmen gemaakt zyn, noch de Godshuizen,
„ een voldoenden grond opleveren, om de milddadigheid in
„ een karakterfchets der Engelfchen boven aan to flellen .
„ De belastingen, die de Staat Jaarlyks in alle de kerfpelen
„ voor de armen laat invorderen , moeten, uit hoofile eener
~, akte van 't Parlement, zonder verweigering betaald wor„ den . De meesten tellen dit geld met tegenzin uit, dewyl
„ zy van begrip zyn, dat bet oogmerk, om de behoeftigen
„ to verzorgen, daardoor niet bereikt wordt . Zy wordcn
• geplaagd door bedelaars, en denken, dat zy bet geld, in• then de verdeeling daarvan aan hun zelven wierd overge„ laten, veel beter iouden kunnen betleden . Dus verdwynt
„ de milddadigheid aan de zyde des genen die zo denkende.
„ g e eft . . . .
• Onder de Godshuizen zyn 'er ook velen, die geen be„ ter getuigenis geven voor de milddadigheid der Engel„ fchen . Anderen egter doen bet wel degelyk . Met betrek„ king tot de eerften , is de aanleiding tot derzelver ftigting
• niet zelden aan by-oogmerken toe to fchryven, welken
„ bewyzen, dat ware edelmoedigheid niets tot den aanleg
„ heeft toegebragt (t) . . . .
• Nog zoude men op de godsdienftige ftigtingen der En,, gelfchen mogen aanmerken, dat bet grootfte gedeelte der
', in„
,,
„
„

BI . 256 .

M De Schryver brengt hiervan een voorbeeld by , dat wy
overflaan, doch voegt 'er nevens, dat 'er veele Godshuizen zyn,
•

die men moet aanmerken als onwraakbare getuigen van zulke
„ gemoedsneigingen , welken nit eene bron van mildheid en
y , Mcnschlievendheid voortvloei u ."
5
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„ ingeteekende penningen, for the honour of the nation, ge .
„ lyk men bier telkens hoort zeggen, dat is, ter eere van
„ de Natie, tot timmering van 't gebouw verfpild worden .
„ Men moet een aanzienlyk huis hebben, welk de oogen
„ tot zig trekt ; eene fraaie Kapel, . . . met alles wat daar
„ by behoort, enz . . . . Het onderhoud van zulk een ge„ bouw komt ook hoog to flaan, en ik ben volkomei} over„ tuigd, dat, onder meer andere fligtingen van then aart,
„ bet Gasthuis voor vondelingen , en dat ter inenting van
„ de Kinderpokjes, ten minilen, een derde meer van zulke
• voorwerpenI, waar voor zy opgeregt zyn, zouden kunnen
„ innemen, indien zy met minder pragt opgetrokken waren, ren, en de dagelykfche herflelling niet zo veel kostede .
„ Uit al bet gezegde volgt, dat een vreemdeling, die uit
„ deze flichtingen, een befluit, omtrent bet weldadige in
„ der Engelfchen Karakter, wil opmaken , zig wagten moet,
„ van Been to overyld oordeel to vellen . Het is zeker, dat
„ deze Natie met hare milddadigheid veel grooter vertoo„ ping maakt dan anderen ; doch aan den anderen kant,
„ heeft zy ook meer geld en meer nationalen hoogmoed, en
„ tevens zoude men altoos met refit mogen vragen, of zy
„ niet in ftaat was, in dit opzigt, veel meer to doen. Een
• Engelschman kent de waarde van 't geld byzonder wel, . . .
• en begrypt met de Romeinen van JUVENALIS leeftyd, dat
„ bet geld de maatftok is, naar welke de waardy van een
• Mensch wordt afgemeten (*) ."
De Schryver Belt vervolgeiis eenige Aanmerkingen voor,
over de lnvaliden-huizen to Greenwich en to Chelfea, betreffende zo de pracht dier gebouwen zelve, als bet, in evenredigheid van de Britfche Zee- en Landmagt, geringe getal
der geenen , welken uit die ftigtingen onderhouden worden,
en befluit dezelve, met deeze maar al to gegronde bedenking. „ Ow de waarheid to zeggen, kunnen de grooten
• der aarde, die bet leven van den geringen ell eenvouw
„ digen, zo zeer in den kryg, ter bereiking hunner oob
„ merken, blootftellen , ligtelyk zulk eene kleinigheid als
„ zodanige Godshuizen , by wyze van lokaas uit werpen,
• op dat een vermtnkte of afgeleefde Soldaat, die niet on„ der de wapenen is omgekomen, hoop voeden moge, vats
• zyne dagen in rust to zullen eindigen (t) .
Met
(*) „ Quantum quisque fus nummorum fervat in arcs,
„ Tautum habet & fidel ."
Sat. III . vs. 143.
(t) BI s6r .
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Met lof fpreekt de Schryver van „ de billykheid in han„ delwyze der h ngelfchen," zo in het gemeene leven, als
van den gCest van gelykheid, welke in de Engelfche wgtten
heerscht , , en de ondervinding , zegt hy, bewyst, dat
• geld en aanzien in de vierfchaar, fchoon ook de Wager
• arm zy, geheel niet to flade komen, maar dat in tegen,, deel de goede naam, die een befehuldigde in de Werelt
• heeft, zeer tot zyn voordeel flrekt, wanneer de klagte
• aan eenige twyffeling onderhevig is . Ik geloof, dat geen
„ yolk uit aangeboren gevoeligheid, meer toegeeflykheid jje• gens den zwakken, en meer medelyden jegens den onge• lukkigen koestert, of zig vollediger naar de fpreuk van
,, SENECA : res facra nnfer efit, gedraagt (*) ."
„ Dat de Engelfchen vrymoedig in hun voorkomen zyn,
~, eischt geen uitvoerig bewys (t) . . . . In dit land, GOD
• zy geloofd ! zyn niet alleen de gedagten , maar ook de
„ tong, de pen en de drukpers, vry, en 't gevolg daarvan
• is, dat een Engelschman geen beweegreden heeft om
• den huichelaar to fpelen . . . . Ik wil my geenzins als een
„ voorfpraak der misbruiken van de vryheid der drukpers
~, inlaten . . . maar des niet to min, durf ik . . . gerustelyk
• flaande houden, dat het misbruik , welk hier, nu en dan,
„ zig inmengt, oneindig, door het nut words overtroffen .
• Het gantfche yolk fpant bier de vierfchaar . . . . Ieder
• wordt gehoordn
en ieder heeft vryheid om zig to verdedi• gen . Waren 'er onder alle Natien zulke herauten, wier
• luide item in flaat was om fchaamte en vrees op to wek• ken ; ware de gemeene man overal zo gretig als bier, om
• openbare bladen tc lezen, zo zouden losbandigheid, on„ derdrukking en bygeloof, uit vele flreken, wet dra, by
• meerderheid van flemmen, verbannen worden, en volke• ren die lezen konden, en fchryven durfden, zouden eerlang ophouden flaaven to zyn . , . . Men huichelt (§) noch
• Lang
• over tafel , noch in de dagelykfche verkeering , noch in
• de gefprekken, over welke foort via onderwerpen die ook
„ mogen lopen . Zelfs in 't fluk van den Godsdient, komt
• de Kwaker, de Herdooper, de Sociniaan, deDeist, even
• onbefchroomd voor zyne gevoelens uit , als de regtzin• nigfle aanhanger der Bisfchoplyke Kerk, of de flrengfle
„ Presbyteriaan : en her zonderlingfle is, dat deze zo on• derfcheiden denkende hoofden , elkander die vrymoedig„ heid
(*) B1. 263 . (t) B1 . 266.
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heid niet kwalyk nemen . --

Hoe vreemd moet dit niet

• aan yveraars in andere landen voorkomen , die alles, zon„ der eenige wereltkennis, door dgn bril hunner vooroor• deelen befchouwen !"
Volgens de Aanmerking des Schryvers (*), welke niemand
zal betwisten, , behoort de moed mede tot bet karakter der
• Lngelfchen, maar zy hebben then met andere volkeren
„ gemeen ." Hy fchynt, evenwel, to denken, dat zy, minder dan anderen, den dood vreezen . By deeze gelegenheid
fpfeekt by van den in Engeland zo menigvuldigen zelfmoord,
en flelt, als de voornaamfte oorzaak van denzelven, de aldaar gebruikelyke opvoeding , en de geringe vlyt, welke
men aanwendt , om de kinderen tot bet breidelen hunner
driften to gewennen : terwyl, onder de Kwakers, die lucht
en voedfel met de overige Engelfchen gemeen hebben, maar
eene andere richting in de opvoeding hunner kinderen vol .
gen , de zelfmoord , zo niet ganfchelyk ongehoord, tea
minften in den hoogften graad zeldzaam is .
„ Men geeft voor, zegt de Heer WENDEBORN, dat treu„ righeid en zwaarmoedigheid den bewoneren dezes Eilands
„ zyn aangeboren : d©ch ik ben in geenen deele van dat ge„ voelen . Allen zyn zy liefhebbers van 't vermaak, fchoon
„ ieder zig bet zelve naar zyn eigen verbeelding, en dik„ wyls in opvolging van de belagchelykfte invallen , ver„ fchaft . Dit gaat zo verre, dat a fhort life and a merry
„ one, dat is, een kort en vrolyk leven, een uitdrukking
„ is die als een fpreekwoord gebruikt wordt, en die zeer
„ velen, tot hun groot nadeel, in praktyk brengen (t) ."
„ In de Engelfche gezelfchappen heerscht zo veel vreugd
„ en levendigheid, als in die van -eenig ander yolk ; en tot
„ myn groot genoegen, heb ik dat ftyve, die laffe boertery,
., die gemaakte geestigheid , die zugt tot twistredenen ,
„ waarmede men elders zo •z eer geplaagd wordt, daar uiet
„ gevonden . . . . Onderwyl gebeurt bet meermaals, zelfs in
„ talryke gezelfchappm , dat 'er op eens, na veel praatens
„ en boertens, een ftilzwygen volgt, welk eenige minuten
„ aanhoudt, en alle de tronien in een ernftige plooi brengt,
„ Dit is een zaak, die den Engelfchen byzonder eigen is,
„ en zy zyn zelven daarvan zo wel bewust , dat zy zulk
„ eene Paufe jokkende an englifh converfation, eenEngelsch
,, gefprek, noemen (S) . . . . Spreekt een Engelschman weini(*) Bl . 268 . (f) B1. 278 .
(S) Bl . 28o . De Schryver last bierop volgen, du de flyfbeid
der
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,~ niger, in vergoeding, geeft by ons in tien woorden meer
„ gezond verfland, dan een ander dikwerf in honderd . Verzekert by my, met een enkel woord en bet drukken vats
zekert
„ myn hand, dat by myn vriend is, ik vertrouw flerker
„ op dat enkelde woord, dan op honderd ellendige en nets
,, betekenende pligtpleegingen (*) ."
„ Men zegt, van de Engelfchen, dat zy voor zig zel.
„ ven denken ; en then lof kan hun in der daad ook nie .
„ mand betwisten. Men treft hier . . . ook wel Menfchen
„ aan, die anderen voor zig laten denken, doch derzelver
„ getal is . . . met groot : en fchoon fommigen de geloofs„ belydenis van 't Hof in alle punten blindelings nabaur
„ wen, om dat zy jaargelden en andere voordeelen genie„ ten . . . ; geloof ik egter, dat 'er onder de zodanigen niet
„ veel
der NoordCche Volken, en de fnapachtigheid der Franfchen, dea
Engelfchen vreemd en wonderlyk voorkolnen . Dit zy zo. Mar
by voegt 'er by, dat HUGO DE GROOT, in bet jaar 1613 , veel vast
zyne achting in Engeland verloor, „ doordien by meer fprak daa
• de lieden bier verkozen to hooren . ABBOT, Aartsbisfchop van
• Kantelberg, zegt van hem, dat by een fnapper was, en bevel .
• tigt bet oordeel van zyn' Koning •, welken men toch bet recht
• van ieniand, wegens pedantery nit to lagchen, niet weigeretr
• kon, dat DE GROOT een fchoolvos was, die veel woorden ge• bruikte, maar Wpinig oordeel toonde . "
Her verwondert
ons eenigzins, datrde kundige Vertaaler onzen grooten landgenodt
niet verdedigd hebbe, tegen deeze raauwe befchuldigingen, en
niet minder, dat de Heer WENDEBOBN ze bybrenge, zonder eenige
mispryzing, ja eerder met eene foort van goedkeuringe .
Of
DE GROOT een man van oordeel ware, mag ieder beflisfen, welke
in- ftaat is om deszelfs Werken to verilaan . Wat ook de nyd en
kwaadaartigheid cenen SALMASIUS en anderen hebben doen fchryven, die Werken zullen altoos in eere blyven , zo lang waare ge .
leerdheid en fchrander verfland eenige achting behouden .
Koning JACOB DE I was een der grootfle pedaneey van zynea
tyd, en dus geheel niet bevoegd, om anderen pedantery to last
to leggen, of hen daarom uit to lachen, ten ware men den reget
job . VIII- 7- wilde vernietigen .
GEORGE ABBOT was een
driftig tegenllander der gevoelens van ARMINIUS , en bezet met
vooroordeelen tegen alien , welken dezelve beguniligden. Zie
BRANDT'S Leven van HUIG DE GROOT, bl . 49, So . M. LE VASSOR,
Histosre de LOUIS XIII , T . I, P . 212, 219, 747 . T 11, P • 75 1 .
T. III , p . 298 . Dit zy genoeg, raakende een onderwerp, want .
toe wy bier ons niet verder kunnen inlaaten .
(*) Bl, 282.
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veel zyn, wier eenvouwdigheid verre genoeg pat, onr
„ de taal die zj voeren, en de grondregels naar welke zy
„ leven, voor waar en goed aan to nemen . Zy, die door
„ eetn yverige ~verdediging van de vryheid, het Hof in do
„ noodzaak gebragt hebben, om hen met gunilen op zyne
„ zyde to trekken, zyn even zo weinig regtfchapen be„ ke€tlngen , als Joden , die zig, op hoop van telkens
„ nieuwe pillegiften to verzamelen, op onderfcheiden plant„ zen laten doopen (*) . . . . Voor 't overi a is men over„ tuigd, dat een Mensch, die in aanzien that en kostbare
„ of zonderlinge klederen draagt, even zo wel een Mensch
„ it als een ander (t) . De aanzienlykfte Engelschman is
„ overtuigd , dat zyne iandsgenoten zo vry zyn , zo wel
„ gesond verfland bezitten, en zo wel bun denkend very , mogen kunnen oeffeneii, als by zelve . . . Een Lord cr.r„ vB, die Mogols en Nabobs voor zig zag nederbukl en,
• en als een Defpoot in 't Oosten regeerde, is in England
„ niet meer dan een ander Engelschman, enz . (§) ."
De Schryver oordeelt (1), dat de Hollanders in werkzaamheid de Engelfchen overtreffen , en merkt aan , dat
„ geen foort van Menfchen zo zeer op Vier- en Feestdagen
_, gezet is, als de En gelfche handwerkslieden en derzelver
„ knegten. Ik geloof , zegt by , dat men hier veel gemaklyker maklyker willekeurige wetten zoude kunnen invoeren,
„ dan inbreuk maken op de gewoonte vai 't gemeen , to
„ Londen en ook op andere plaatzen van. England , om,
„ ter gelegenheid der drie hooge Jaarfeesten, telkens agt
„ dagen fang in ledigheid , dronkenfchap en baldadighe• den, door to brengen ."
Van den heerfchenden dobbelgeest, en buitenfpoorige
weddenfchappen der Engelfchen, fpreekt de Schryver rfaar
verdienfle . Van de laatfte brengt by een paar voorbeeldeu
by , van welk a wy 66n tot cen ftaaltje zullen aanhaalen .
„ Daar viel iemand in de Theems . Ondcr de genen, die
• aan den Oever flonden , heerschten onderfcheiden ge„ dagten, over de waarfchynlykheid, dat de Man zig zoude
• redden of verdrinken , en flraks ging men aan 't wed .
„ den . Zeker win ik , zegt 'er een , by hegint reeds to
„ zinken . Op 't zelfde oogenblik fleekt een derde met
„ een boot af, om den ongelukkigen to redden . lloud
„ daar ! roept de ander hem vol yvers na , dat is niet
„ bil(*) BI. 283 . (f) BI . 284 .
(§) B1 . 285. (1) Ald . enz.
„

SUAT VAN GR©OT-sRITMNJL .
„

127

billyk, zo doende, moet ik myn weddenfchap wel ver-

• liezen (*).
Nieuwsgierigheid en ligtgeloovightid, met onrustigheid.
van cart , worden mede getek onder de charactertrekken
der Engelfchen . De Schryver erkent , dat zy deeze met
de Franfchen gemeen hebben, maar veegt 'er by, dat zy,
by de laatlten „ meer voortipruiten uit derzelver Iugtigen
„ en ligtzinnigen aart , dan uit inwendige ontevredenlneid
„ en een onvergenoegd hart , gelyk het geval doorgaans
• is onder de Engelfehen (t)." Wy kunnen
M, in
zyne Aanmerkingen over dit onderwerp, niet volgen, daar
wy in bet tegeawoordige bericht reeds merkelyk buitent
onze gewoone paalen zyn getreden .
Eene byzonderheid , nogthans , in bet Engelfche character, is van to veel aanbelang, om ftilzwygende voor=
bygegaan to worden,. ,In geen land zyn armoede en ott„ derdom meer veragt dan hier . Jong en arm to wezetr
„ kan nog door den beugel , dewyl de mogelykheid van
„ ryk to worden overblyft : maar de ouderdom , fchoon
„ ook van rykdom verzeld, is nimmer voor kleinagting be„ veiligd . Nadien de ve'rzadiging der begeerte , om naar
„ den hedendaagfchen trant to leven en mede to kunnen
„ deen, 't welk hier wegens de duurte zo kostbaar aanj , komt , overal , en inzonderheid in England, door den
„ grooten hoop voor bet hoofdoogmerk van 's Menfchen
„ beftaan gehouden, en de drift daartoe vroegtydig genoeg
„ door aanpryzing en voorbeeld gekweekt words, agt_zig
„ de aankomende jeugd ten vollen beregtigd, om de oude
„ lieden, wier grooter of kleiner vermogen zy hopen to
„ erven, een goede reis to wenfchen naar de andere we„ relt. Men kan niet ontkennen, dat bet zelfde in andere
„ landen ook dikwyls genoeg is op to merken ; dock in
„ England heeft bet by uit(tek plaats, en wel inzonder„ heid onder den middenfland, by welken men bet elders
• zo doorgaans niet ontwaar wordt . . . . De jonge lieden
„ van twintig tot agt en twintig jaren , zo van de eene
„ als de andere kunne, geven in England den Loon in de
„ zogenaamde vrolyke en fatzoenlyke gezelfchappen . De
• Moeders, en vooral de Vaders , laten zig door hunne
• aankomende kinderen regeren , en men zoude denken ,
• dat velen overtuigd zyn , dat bet in der daad hunne
„ zaak is, de jonge lieden niet tegen to fpreken, terwyl
,, de`
(*) 131. 399 . (t) 131 . a9o .
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dezen ook zeer gereed zyn, om den ouden, niet alleen
to beduiden, maar zellit openlyk in 't aangezigt to zeg
gen, dat de tyden thans veel verlichter geworden zyn,
en dat het hun beter flaat flil to zwygen , dan in den .
toon van grommende betweters to fpreken (*) ."
De Schryver befleedt vervolgens nog cenige bladzyden
aan het charater der Engelfche Vrouwen : doch hierin
,zullen wy hem niet volgen .
Drukfeilen zyn bykans onvermydelyk in Werken van
eenige uitgeftrektheid . Met de onaangenaame taak van dezelve op to zoeken, zullen wy ons niet bezig houden .
l!ndien het Werk, gelyk het wel verdient, tot eenen tweeden Druk kome, mogten de volgende wel verbeterd worden. In het Berigt des Vertalers, bl . X[I . reg . 7 [tact
vooro0 deelen, in plaatze van voordeelen, reg. 26 fluikswyze
voor ftukswyze . Ifte Deel, bl . 17, reg. 17, zonder voor onder, bl . 118, reg . 15 , 16 voor i 6oo. bl . 139 , reg . 25 ,
ehauden voor gefchonden . I[de Deel, bl . 25 , reg. 231
acob den Eerften voor 7acob den Tweeden . --- Met
deeze aanwyzinge vertrouwen wy den waarlyk kundigen
Vertaaler, welke dit Werk op verfcheidene plaatzen met
zeer gepaste aanmerkingen verrykt heeft, geenen ondienst
to zullen doen . --- Wy hebben de plaatzen niet aangetekend ; maar meer dan eens is ons voorgekomen vrieg,
als de onvolmaakt voorleden tyd van vraagen . Regelmaatig zoude dit moeten zyn vraagde . Zie HUYDECOPER'S
Proeve van Taal- en Dichtkunde, bl. 264 enz . De Heer
LELYVELD, in zyne Uitgaave van dat uitmuntende Werk,
Ille Deel, bl . 181, is ruim zo veel voor vroeg : maar vrieg
of vriech, fchoon het eene enkele maal vooxkome , zal
door geenen Taalkenner, naar onze gedachten, goedgekeurd worden .
Met verlangen zien wy de volgende Deelen van dit
Werk, het beste, dat wy in onze Taale over Engeland
bezitten, to gemoet .
S,
„
„
„
„

5

(*) BI . 294, enz .
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hervolg op m . N. CHOMEL , Algemeen , Huishoudelyk ,
Natuur-, Zedekundig- en Kunst-Woordenboek, door T . A .
DE CHALM©T . Verrykt met ICunstplaaten . Tiende Stuk .
Te Campen by J . A . de Chalmot, en to AmJterdam by
J . Yntema, 1790 . In groot quarto .

aar al to dikwerf beantwoordetl veele Boeken niet aan
hunne beloovende Tytels ; dan zulks heeft, naar uitwyzen der voorige Stukken , in dit Woordenboek geen
plaats, en bet thans afgegeeven Stuk verleent hiervan op
nieuw overvloedige bewyzen ; daar bet, zig over 't algemeen uitbreidende , bovenal den Lief hebberen van Natuuren Zedekunde, mitsgaders den beoefenaaren van Kunften,
eene menigte van leerzaamc Artykelen aan de hand geeft .
De Godsdienst, zo in 't befpiegelende als betragtende, komt
bier meermaals in aanmerking. Onze Hentelfche Leermeester 7ejus Christur, en de voornaame inhoud zyner Leere,
wordt 'er beknoptlyk afgefchetst ; men ontmoet 'er eene geleidlyke ontvouwing der verfchillende denkbeelden over de
Godlyke Ingeeving, waar door de Heilige Schryvers geleid
werden ; de haatlyke Inquifttie, die bet vrye onderzoek van
den Godsdienst tragt to verbannen, words 'er naar verdienfte afgemaald ; eene menigte van Geestlyke Ordens vindt n en
naauwkeurig befchreeven , en even zo ook gewag gemaakt
van byzondere Genootfchappen, die of den Godsdienst op
zig zelve bedoelen, of Godsdienftige en Staatkundige inzigten tevens beoogen , waaronder de zo veel gerugtsmaakende
Illuminaaten eene voornaame plaats bekleeden . Men maalt
ons in verfcheiden Artykelen bet aanvallige veeler Deugden,
en 't affchuwelyke veeler Ondeugden, waaronder eene oordeelkundige ontvouwing van de Ingetogenheid en Infchiklykheid . Voor hun wier aandagt meest valt .op bet Regtsgeleerde en Staatkundige is bier een groote voorraad, waarvan
't genoeg zy de Artykels, Impuniteit, InkoomJten, Inflitu .
ten, Interim, Kamergertcht en Kampregt to noemen. Nog
grooter aantal van Artykelen leveren ons de drie Ryken der
Natuurlyke Historie, benevens de befchouwende en proefondervindelyke Natuurkunde ; mitsgaders de Hemelloop-,
Tydreken- en Gefchiedkunde, waarby ook die der Wysgeeren, in haare verfchillende takken, overvloedig voorkomen,
als mede die der Genees- en Heelkunde . In 't ftuk van den
Koophandel vestigen, onder anderen, de Artykels Interest ,
Kaaperyen, en Koophandel des Leezers oplettendbeid ; gelyk
LUTT . 1791 . NO . 3 .
K
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die van Illumineerkunst en Intervallen in de Muzyk bet oog
der Illuministen en Muzykanten tot zig trekken .
Dus
vinden, in de gemelde en veele andere opzigten, leergierige
Leezers een aantal van Artykelen , die onder hntme nafpeuring vallen, en waaromtrent zy bier voldoening kutmen erlangen . Tot een byzonder ftaal uit veelen deezer diene een
aanmerkelyk gedeelte nit bet Artykel KANAAL . Na eene
vooraf'gaande melding van 't gebruik deezes woords, ter
aanduidinge van Zeeengten, die anders ook wel den naam
van Straaten voeren ; mitsgaders van zulke doorfnydingen
in de Steden, die men gewoonlyk Gragten of Burgwallen
noemt, met eenige aanmerkingen over dezelven ; brengt men
ons nog bet volgende onder bet oog .
„Eindelyk geeft men den naam van Kanaal aan de gegraaven vaarten, dienende enkel om den koophandel en fcheepvaart tusfchen de eene plaats en de andere, of ook fomtyds
om den afloop van water uit laage en moerasfige landen, to
begu+aftigen . Beide foorten zyn in ons Vaderland in een
ruim aantal, en men vindt die ook in veele andere gewesten, zelvs in Spanjen en Rusland, waar van fommigen met
ongelooflyke kosten en arbeid zyn vervaardigd, zo ter oir.
zaake van derzelver uitgeftrektheid, als van de rotsachtige
en heuvelige gronden, welke tot dat einde doorgraaven moeten worden . Intusfchen is 'er misfchien nog nergens een
Kdnaal van then aart geopend, of bet is in ftaat om binnenn
weinige jaaren de verbaazende kosten weder goed to maaken , welke daar aan befteed zyn . Om nopens die van afgelegen landen, welke onze inlandfche Kanaalen in meest alle
opzichten oneindig overtreffen, eenig denkbeeld to geeven,
zullen wy van drie of vier derzelven een kort bericht mededeelen .
,, Een der grootfte, kostbaarfte en edelfte werkftukken
van dit foort, is,het zogenaamde Kanaal van Languedoc , in
Frankryk , waarvan bet eerfte ontwerp gevormd wierdt,
door RIQUET, Heer van Bonrepas, zynde een man geweest
van verheven veritand, en uitmuntend bedreeven in de weetenfchappen, welke nodig zyn tot zodaanige onderneeming .
Dit Kanaal is beftemd om de gemeenfchap to openen, tusfchen de Middellandfche Zee en den Oceaan . Hy boodt zyn
ontwerp LODEWYK XIV, en deszelvs Minister COLBERT , aan,
die bet met hunne goedkeuring vereerden ; dan de grootheid
dier onderneeming, de kostbaarheid der uitvoeringe, en de
vrees voor de uitkomst, zouden genoegzaame beletzels geweest zyn, om nimmer daar aan to zyn begonnen, indien
RI-
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door edele zugt voor zyn vaderland gedreeven,
niet grootmoedig verklaard had, dat by alle voorafgaande
kosten zou dragen, welke vereischt wierden om den eerien loop van de wateren to bezorgen, en de mogelykheid
der onderneeniing aan to toonen .
„ Dit werk begon dan in O obey 1665 , en het begin
was voorfpoedig . De Regeering moedigde bet vervolgens
aan, gelyk ook de Staaten van Languedoc . Niet minder
dan twaalf duizend mannen werkten 'er aan ; en in bet
jaar i68o, toen de Heer RIQUET ftierf, was de haven van
Cette, daar het Kanaal met de Middellandfche Zee zich
vereenigt , en dus ook de onmeetelyke en verhaazende
werken to Saint Ferrial, to Naroufe, Repudre, JVlalpas,
enz . reeds geheel voltooid . Drie mylen ichooten 'er nog
over, om bet geheel en al tot iland to brengen, en dit
gefchiedde vervolgens onder bet opzicht der twee zoons
van den overleeden RIQUET . Den 15 Maart I6Ei werdt
dit Kanaal voor 't eerst bevaaren ; ~:ynde 12244.6 toifes of
Si22j van onze roeden lang, van den mond by bet meir
van Tliau af, tot aan de fluis van Touloufe . Het zelve
heeft ioi kommen, die 62 fluizen maaken, is byna o ver.
l 6o voeten breed aan de oppervlakte van bet water, en
a
32 voeten aan den grond, hebbende doorgaans de diepte
van ten minften 6 voeten , en dus diepte genoeg voor
barken , die 200,00o ponden , of 100 tonnen gewigts
voeren .
„Her maaken van dit Kanaal heeft zeventien en een halve millioen Livres gekost, maakende naar de tegenwoordige waarde van het geld, drie- en- dertig millioenen Franfche Lzvres, of ruim I6o tonnen gouds, Hollandsch geld,
en bet onderhoud kost jaarlyksch honderd duizend Franfche kroonen , of omtrent honderd veertig duizend guldens . Dan bet brengt wederom eens zo veel op, 't welk
een uitmuntend bewys opievert, van deszelvs overgroote
nuttigheid voor den handel, die daar door zeer uitgebreid
geworden is.
Om •h ier van eenig denkbeeld to geeven , kan men zeker fellen, dat twee mannen in ftaat
zyn langs zodaanig Kanaal een vaartuig voort to ftuuwen,
waarin een gewicht van 300000 ponden aan kot pgoede .
ren gelaaden is. Ben wagen daar tegen, met zes paarden
befpannen , en van twee Voerlieden verzeld, kan maar
2000, of ten hoogiten ,ooo ponden voeren, invoegen zulk
een vaartuig den arbeid van zoo manners en 6oo paarden
K 2
uitRIQUrr,
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uitwint, welke anders, door verbaazende onkosten , de
vervoerd wordende koopmanfchappen zeer bezwaarea .
„ De goede uitflag deezer onderneeming, wakkerde very
fcheiden andere Natien aan, om ook dergelyke Kanaalen
to doen graaven . In geen land van Europa zyn dezelve
tegenwoordig zo verbaazend als in Engeland, hoewel bet
tot over de heeft van deeze eeuw aanhep, eer men zich
daar op begon toe to leggen . Van then tyd af, tot op
bet einde van bet jaar 1788 , telde men in dat Ryk niet
minder dan twaalf groote gegraven Kanaalen, of vaarten,
alle zedert de laatfte vyftig jaaren voltooid, waar van fommigen geheel op kosten van particuliere perfoonen ondernomen wierden , en die, met elkander, eene ruimte van
ruim 54o Engelfche mylen doorloopen . De vaart langs
dezelven geeft aan meer dan 1500 menfchen de kost, en
men fchryft den tegenwoordigen bloei der Engelfche Fabryken en Mannfactuuren, grootendeels aan deeze pryswaardige onderneemingen toe . De Hertog Van BRIDGEWATEIt
was een der eerfte particulieren, die zulks in bet jaar 1 579,
ondernam, laatende in een' ouderdom van flegts een en
twintig jaaren, wanneer menfchen van zynen rang en vermogen, gemeenlyk alleen driftig zyn om allerlei vermaaken
na to jaagen , een werk aanleggeu , 't welk de grootfte
Monarch zou eere aandoen, en zelvs de nude Romeinen
waardig is. De kunftige vloed, op zyne kosten gegraaven, vereenigt niet alleen de twee bloeijende koopfteden
Manchester en Leverpool, maar eene tak van dezelve gaat
ook een zeer aanmerkelyke weg onder eenen berg, ten einde de daar toe beftemde vaartuigen tot in bet hart der
fleenkool-mynen kunnen doordringen, ten einde met de
minfte kosten hunne laading van die brandftoffe to ontvangen, waar mede zy de evengenoemde fleden, als ook verfcheidene anderen, benevens de geheele omliggende landfireek, voorzien . Het Hoofd . Kanaal zelve loopt nu eens
door uitgeholde rotfen, dan weder in bogten onder de
aarde, invoege men, op zekere plaats, een geheele onderaardfche fcheepvaart van drie Engelfche mylen lengte
afleggen moet, behalven nog zes andere mylen, die in
verfchillende zytakken voortloopen ; waarna deeze onderaardfche vaart weder met een lucht •fcheepvaart afwisfelt. Dit verwonderenswaardig Kanaal, waar van bet graaven alleen vyf tonnen gouds gekost heeft, gnat namentlyk,
door middel van groote boogen, ter hoogte van byna zestig
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tig voeten, dwars over de rivier Irwel, zo dat men fomtyds
de zeer zonderlinge vertooning aanfchouwd, van een (chip
beneden in de rivier to zien zeilen, en een ander dat juist
boven bet zelve, als 't ware, in de lucht voortzeilt.
„ Niet minder opmerkelyk is bet nieuwe Kanaal, dat
eerst in de maand October 1783 in Engeland wierd begonnen, en in 't jaar 1789 reeds voltooid geworden is, ten emde de rivieren de Thames en Severn met elkander to vereenigen . Schoon tot deeze vereeniging, uit hoofde van een
voorgaand daar omftreeks aangelegd Kanaal, de grond voor
llegts 30 mylen behoefde doorgegraven to worden, ontmoet,
to men daar by nogthands eene zeer groote hinderpaal in de
zogenaamde Sapertons •berg, welke men geheel heeft moeten
odder doorgraven, en de opening bekluizen, Deeze kluis
beflaat eene lengte van twee en drie achtfte Engelfche mylen, of 38Go Engelfche roeden, en is vyftien voeten hoog
en breed . De diepte van de oppervlakte des lands , tot op
den bodem van deeze kluis, is aan fommige plaatzen 345
voeten . Van bet e .ne einde tot bet andere, ftaan telkens,
op den afftand van dertig roeden, ftylen, tusfchen welke de
openingen gemaakt zyn, om licht en lucht to fcheppen . Deeze gewelfde vaart loops voor bet grootfte gedeelte onder een
zwaar bosch henen, en over 't geheel heeft men daarin zestig verlaten, of waterfchuttingen, moeten aanbrengen .
„ De binnenlandfche fcheepvaart, dus Unmaal in Esp.
land begonnen, heeft zich thands zodaanig in dat Ryk uitgebreid, dat 'er nauwlyks een flad van eenige neering of
koophandel is, 't welk geen gegraaven Kanaal tot aan de
naast by gelegen zeehaven kan aanwyzen. En dewyl men
daar weinige vlakke gronden heeft , en ook de grond daarenboven meerendeefs rotsachtig is, kan men ligt begrypen,
dat zodaanige werken er oneindig meer moeten kosten, eu
veel bezwaarlyker uit to voeren zyn, dan in de efl'en en zeer
laage grond van ons Vaderland . Dan de voordeelen,die deeze Kanaalen voor den koophandel opbrengen, zyn byna oilberekenbaar : want, in plaats van bet byna onnoemlyk getal
paarden en vragtwagens, die men, nog geen halve eeuw
geleden, de groote wegen van dat eiland zag bedekken, ten
einde de Fabriekgoederen en andere vaortbrengzelen , van
de ~dne f'Ead iiaar de andere ., of naar de zeehavens to vervoeren, om aldaar naar buiten 's lands ingefcheept to worden,
words nu al dat werk, met geringe kosten , zeer gemaklyk
verricht door kleine vaartuigen, en de weinige manfchappen, die tot voortftuuring van dezelve vereischt worden .
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ledere vreemdeling die dat eiland bezoekt, en eenig belang itelt om de merkwaardigheden van natuur en kunst
to befchouwen, zal zelden nalaaten, om vooral bet Kanaal
des Hertogs van Bridgewater, hoewel meet dan 16o En
gelfche mylen van Londen afgelegen, to bezichtigen .
„ ERgelan4 is bet niet alleen, maar ook Schotland, 't
welk op zulk een Kanaal, dat men ten deele een LuchtKanaal zou mogen noemen, kan roemen . Men heeft daar
it. bet jaar 1789 de groote werken tot verbetering der
wart op de rivieren Forth en Clyde .voltooid, waar door
eerlang de binnenlandfche vaart van zee tot zee, of uit
de Noordxee tot in de Atlantifche, zal geopend zyn . De
groote waterleiding, welke men tot dat einde heeft moeten vervaardigen, voert een ruim Kanaal, of kunst - rivier
over eene diepe valei heenen, langs welke men fchepen
van genbegzaame grootte om naar alle werelddeelen to zeiten, bykans zeventig voeten hoog in de lucht, boven den
aanfchouwer die beneden faat, ziet heenen vaaren . Deer
ze waterleidende brug, op welke bet Kanaal voortloopt,
en die meer dan 400 voeten lang is, rust llegts op vier
boogen, en maakt in de daad eene zeer romaneske vet
tooning . Daarenboven heeft men, in de tusfchenwydte
van teo halve myl, van een plaats Stockingfield geheeten,
digt by Glasgow, tot aan de rivier Kelvin, niet minder
data drie zulke waterleidende bruggen , die egter veel
kleiner zyn, benevens vyf dammen of opftoppingen, en
even zo veele ruime waterkommen , als ook een droog
dok ow de vaartuige' to klelhaalen . --- De geheele
lengte van lit Kanaal is 37 en een halve Engelfche myl.
Dit Ka+saal client, om, by bet vervoeren van goederen, uit
Leverpool, Dublin en andere havens van bet J7erkeerde of
St . Georger Kanaal, naar de Noord en Oost-zee, als merle naar ontelbaare plaatzen aan de oostkust van Engeland
en Schotland, een web van ruim Boo mylen ter zee, nit
to winnen .
,, Spanjen heeft mede zyn Kanaal van Murcia , dat
thands door een groot aantal fchepen, tot gerief van den
binnen- en buitenlandfchen koophandel, bevaaren wordt .
Italien heeft bet in 1789 voltooide Kanaal van Faenza .
Zweede* zyn mislukt Kanaal van Trolhatta, om bet welk
to vervaardigen, men met onnoemlyke kosten verfcheiden
dyken, dathmen en fluizen gelegd, rotfige eilanden doorboord of weggenomen, en een fteenen dyk dwars over
eene aanzienlyke rivier - moest gelegd worden , ten einde
bet
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gen . Dit werk, 9nder GUSTAVUS VASA reeds gntworpen,
yen waaraan meest alle zyne opvolgers hadden laaten ar •
beiden , is, uit gebrek aan goede maatregelen , geenzins
naar verwagting Wtgevallen
. Men kan een vry uitvoerig
vin
verflag daar van
ell in COXE, Befchouwiig der Maat,
fchappy en 2eden in Polen, enz . Zesde Deel, Brig' 88 .
„ Doch van alle foortgelyke Kanaalen is 'er pen, dat,
over 't algemeen meer nu~tigheid aanbrengt, dan her, Holfeinfche, begonnen in het jaar 1777, en voltooid inlet
Saar 1784. Het zelve dient om de Oost met de ~N~oordzee to vereenigen , en voor fchepen, van allerlei lvatien,
,een veilige binnenlandfche vaart naar de eerstgenoemde zee
to openen . Dit Kanaal neemt zyn aanvang omtrent eeii
cur gaans bengorden Kiel, van waar de affland, tot aan
de laatfte fluis to Rendsburg, negen uuren gaans bedra4gt ;
.dan, daar de rivier de Eyder nog omtrent twee en ee4
half uur boven Rendsburg bevaarbaar is, en alleen op fQmw
}aige plaatzen behoefde uitgediept to word en, heeft men
ile vereischte doorgraaving ilegts van zeven uureu gaans
~phoeven to maaken .
i. Ter plaatze waar de doorgegraaven grpnd liet, 130001
Re is, was dezelbe, re ;tflandig gemeeten, a$ voeten 4M
G duimen hooger dan c e Oostzee, en 23 voeten hoogq
dan de Oceaan . Hier moest diepvolgens deu grand ter
diepte van 5c vgeten worden weg gegraven, en zes tui.
zen zyn toereikende bevonden, om de fohepen op en if
to laaten . De breedte van de doorgraving is zoo voeten
aan de oppervlakte van 't Kanaal, en 54 in de bedding .;
de fluizen zyn alle 27 voeten wyd, en ioo Lang, de mig r
fie diepte van het water is 1o voeten . Koopvaardyfchepen
van 12o tonnen kunnen derhalven dit Kanaal ten alien tyden bevaaren, 't welk, by aanbefteeding, ruim twee mit-lioenen Hollandfche guldens gekost beeft.
„ De uitneemende nuttigheid van deeze onderneeming
zal een ieder die flegts de kaart van Denemarken inziet ,
aanflonds onder 't oog vallen . Te vooren moesten.n de
kleinfle vaartuigen, welke uit de Noordzee naar de Oostzee,
of nit de laatfte naar de Noordzee, zeilden , de geheele uit=
hoek vat} .7utland, vervolgens door het Schagerrak en de
Zond, of 66n der belten, waar by dezelven, behalven de
overige gevaaren, veel kans liepen om door tegenwinden
lang to worden opgehouden, om to ftevenen . Zy vermy
den thands de aamnerkelyke fcheepvaart van ruim drie
graaK 4
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graaden regt noordelyk, opwaards ; en wederom twee ed
een halve graad naar bet Zuid-oosten, waar , door h'aar een
ongelooflyk -voordeel toegebracht words. fvtusfc3 i z1il1et11
de kleine lasten , welke de Schippers vooi daze veilige
doorvaart moeten opbrengen , de daar toe be e* kosten
wel dra wederotn goed maaken ; want deeze fcheepvaart
wakkert aan van jaar tot jaar, gelyk nit de volgende -tafeL
blykt
„ In't jaar 1784 voeren door bet Holf$eins Kan. 7°7 fchep .
1735 .
453 -++
1736 .
400
1787 . vreemde I2o, inl . 429, fam . 549
1788 .
127 -• 437
" 564 --•3
1189 .

238

j- 672

910

Wy zien nit dit bericht, waar wy nog een menigte
van andere voorbeelden voegen konden, dat alle befchaafde Natign zich hoe langer hoe meer toelegpn op de uitbreiding envermeerderingvan hunnenKoophandel-enSeheevaart, en derzelver Regeeringen daar toe geene kosten,
geene vlyt, noch moeite, ontzien . In Nederland, daar tegen, neemx dezelve van dag tot dag af : men #iormt daar
geene ontwerpen om die beide, eenigife takken van 's Lands
beffaan to begunffigen . Onze Natie, weleer de nyvertfe,
de onderneemendffe van allen, wordt char ifs hoe langet
hoe flaauwmoediger ; en was zal toch eindelyk van het
Vaderland worden, indien andere Volken haar in vlyt de
loef aftfeeken, en 'er geene kragtdaadige middelen beraamd
worden, om deszelvs kwynende koophandel en fcheepvaart
wederom in derzelver ouden blogi en uitgedoofden Iuister
te herffellen,"
„

.t e Gefehiedenis van Rome ; een Leesboek voor Kinderen van 7 tot
15 3aaren, door H . M . F. EB LING, Hoogleeraar to HalberJfad
Naar het Hoogdurtsch . Ferf#e en Tweede Deel . Met Plaaten .
's Gravenhage by I . van Cleef, 1789 . Behalven het Voorbericht,
715 h1adz . In Duodecimo .

de Romeinfche

dit Gefchrift vertelt de Hoogleeraar Dbeling
, welke in het tweede Deel gebragt wordt tot
Ivann Gefchiedenis
de Regecring van 4ugustus, op een gemeenzaamen trant, die
voor de Jeugd vatbaar, en tevens gevallig is . Men oordeele ov8t
deeze zype manier van vert-lien, ult de volgende opgave van het
CharaCter van ilbuius, en de befchryving zyner Krygsverrigtingen
tegeu de in Italce valleade Celten,
,, Ma-
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„ Marius, (dus vangt by aan ,) was wel niet meer dan een
arme Boerenzoon , werd Soldaat , en gedroeg als Soldaat zich
overal zoo goed, dat by fpoedig Hoofdman, daarna Overfe, la
ten laatfen verfcheidetnaalen Burgemeester in Rome, en nog meerinaalen de opperlle Veldheer der Rameinen werd .
,, fly was groot en clerk van ligchaam . Ging bet op een hou4ven, zoo ging by driest op den vyand los, hieuw fluks om zich
been, en wie hem flechts in den weg kwam, dien flortte by ook
ter earde. Dat by zeif ook houwen bekwam, en zwaar gewond
werd, dat fcheelde hem byna altoos niets . Hy bleef by bet houwen, al bloedde by reeds zeif, zo veel by konde ; en daarby was
item anders ook al -bet zelfde . Had, by vleesch, zo at by bet, en
bad by wyn Qf bier, zoo dronk by bet . Ontbrak bet hem echter
aan vleesch, aan bier en aan wyn, nu, dan at by brood en dronk
-water, en dat at en dronk by zonder morren ; en fmaakte hem
wonderlyk goed . Was'er intusfchen ook geen brood meet in bet
Leger, nu, dan hongerde by, en was vergenoegd daarby . Ontbrak bet hem ook aan rein water, zoo dronk by zonder fchroom
uit putten die.moerasfig waren ; en gaf ook daar niets om, of by
in form, in regen en in fneeuw, in huizen en ten ten, of onder
-den vryen hemei, flaapen moest . Was de vyar;d naby hem, dart
lliep by in her geheel niet ; en moest men ylend op den vyand
Jos gaan, zoo bleef by zekerlyk niet to rug . Hy liep, gelyk de
beste kaerel loopen ban, en zeide nooit dat by moede was . Had
by reeds ook nog zoo veel moeten gaan, en zoude 'er nu rond .
cm, het leger een graft oprgeworpen worden, zoo was by met
zyn (chop tot her graaven fchier ahoos nog eer dan anderen gereed , en arbeidde en groef veel vlytiger dan anderen . In bet
kort, by was een Soldaat, gelyk veel duizend anderen niet zyn .
By geviel ,alzoo den Romcinen, la by geviel hum dermaaten, dat
zy hem tot Bevelhebber maakten, wyl zy werkelyk geen dapper-.
der MMensch daartoe vinden konden .
• karius intusfchen was, gelyk reeds gezegd is, flechts een
Gemeenmans Zoon . De luiden in Rome maaken hem echter tot
hunnen Burgemeester en tot Veldheer . Dat verdriet nu den voortlameren geweldig, dat zy, gelyk zy meenen, onder her bevel
van een zoo flechten geringen karel flaan moeten ; en dit geeft
dan de eerfle gelegentheid tot veel twist en bloedvergieten .
• Want Marina ziet 'er niet flechts grimmig nit, maar by is
Inderdaad oak grimmig genoeg, wanneer hem iemand lets to na
komt. Hy kan ook in bet algemeen van geen Menscb iers lyden,
en wie hem to na komt, aan then zoekt by zeker ook zich to
wreeken . Hy wordt alzoo bitterer en boos op de voornaamere
in Rome, fcheldt zoo veel by kan op hen ; geeft den armen altoos
gelyk, wanneer zy over de voornaameren klaagen, en zoekt hen
tegen de voornaameren altoos meer en meet recht boos to maaken."
Dit had, bovenal, toen Marius, door herhaalde gelukkige Veldtogten, die zynen roem vermeerderden, waardoor
K 5
by
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by zicdh nog al meer Net inbeelden, bet weak den voornaameresk
steeds meerder ergerden, eerlaug hevige oulusten in 't Romeint .
fche Gemeenebest ten gevolge . Onze Autheur geeft hiervan e"
mitvoertg verfiag ; doch, daer deszelfs melding, to veel pleats zto.>d
beflaan , bepaalen wy ons tot de bovenaangeduide befchryving
van 's Mans Krygsserrigtingen tegen de Celten.
„ 'Er kwamen, naamlyk, in lien vroeger tyd, veele hondetd
dnizenden Dustfchers en Franfchen, (welken inert toenmaals,,V'eten , ook Cunbren en Galliers noemde,) near Italien . t eezen,
in, Vrankryk en in Duitschland niet meer woonen willende , Ao
trekken zy door veele laaiden, omie .zien walk land bet beste zy,,
en in dat land dan ook te •blyvett woohen, en de luiden, dice dal*
in zyn , of dood to flaan , of weg to jangen, op du zy aileen ieebii
daarm b1iruen katnnen . Zy kaomen daarom ook,in . .die landem
i iedn , die thans den Remeinen reeds toebehooren ; en toen de
r&,,,zelnen hen van daar zerug tryven , en hun die leaden ook zoo
good nog Wet bevallen, ;zoo•gaan zy ten laatten near Italien, of
willenanu bier woonen . -..•r Gylieden kunt intusfehen wel genoeg denken, Kinderen, de Romesnen, Waren .zulkeluiden niea,
die dat terflond ook hadden willen toelaaten . Zy neemen alzoo
honne besce Soldeaten en bunne beste, G
als,' iayz'onder ecinfar
deezen 11Barius, zenden deezen tegen de Duitfchers sin Fratffche*,
en hebben de vreugd, dat Marius hen alien, zoo reel 'er o*
zyn , verfcheide maalen llaat, en Italien alloo redt. .
-- Horir
no eens. hoe Marius bet maakt.
„ ICe:v voornaamfte dat hyper doet ,is _wel zonder twyfel dit,
-dat h~-een . onbekend Wyf tot, zich laat koomen ; vast dic Wyf am
de Sdldaaten zegt, dat de Goden met bear dikwyls fprakeas .dar
zy veele dingen reeds to vooren voorzegd had .,. en dat altoos tilt
ook • gefchied was , wet van dit Wyf hem ook vooraekd was go.
Dit is no werwelyk, gelyk men van zelfs wet des
-worden.
hen ken, niet anders clan loogen, en dat Wyfweet oak zoo we'imsg to vooren to zeggen, wet nog gefchieden zoude, als weinig
,andere Menfchen- dit to vooren weeten to zeggen . Marius_verzehert bet echter, dat dit waarheid is ; en bewyat opentlyk dat Wytf
groote eer. Hy laat hear van zeer veet luiden bedienen ; by buigt
zich voor .haar, zoo als by voor genKoi rchzudein
ben geboogen, en laat dat ailts den Soldaaten zien . - Die
domme fchelmesl denken daarom, bet is wet wear, wat Marius
zegr. Hy, die nude trotfche,en grinunige Man, die voor geefi
Mensch, en naauwlyks voor de Goden, zich boog, die zoude
nimmetmeer voor eene Vrouw zich fchier tot to aarde buigem,
en die zoude ook nimnter eon and Wyf zoo eeren, wanneer edit
Wyf niet anders dan de andere Vrouwen was . Zy gelooveu dos
vast en ftetk, dat dit Wyf eene propheetesfe is , die reeds to voo.
ren tockomende dingen wisr. En by, de nude Marius kenl
daarom met de Soldaaten doer, wit b y flechts imtnerdoen Wit .
,, HY
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„ Hy zegt tm altoos flechts, de propheetesfe zegt bet -~~
„ wy moeten dit en dat than doen ; dit en dat zal thans recht
„ gelukkig gaan, enz ." en op her oogenblik doen de Soldaaten
bet met zeer veel lust. Zy gelooven her nu , dat alles moet
gaan ; en zy zelven gaan nu, wanneer bet op flaan koomt, moe .
dig op hunnen vyand, wyken ook geen eenen flap terug . Want
by hen is her nu reeds zeker, zy willen en zy moeten volftrekt
overwinnen . Zoo wanhoopig alzoo de Duitfchers en de Franfichen ook zich weeren, zoo moedig houwen nu de Romeinen
xog op hen in, tot dat Duitfchers en Franfchen eindelyk hunnert
mooed verliezen, en nit her gevecht loopen . Hun loopen helpt
Qntusfchen hun niets ; bet words veel meer met de arme luiden
1echts slimmer, en bet is verfchrikkelyk , hoe zy nu eerst ter
deeg in de pan gehouwen werden .
„Want, Kinderen, teswyl deeze luiden zoo loopen , en weder
in hun vast leger willen , waar hunne Vrouwen, hunne KindeTen , hun Vee en hunne overige zaaken zyn, worden alle deeze
Vrouwen op haare Mannen zoo verbitterd , dat zy brandende
bouten , bylen, en was zy verder her eerst ikchts grypen kunmen, in de hand neetnen , op haare Mannen daarmede inhouwen, en hen tegen, de Romeinen terug dryven , um nog langer
rich tegen dezelven to verweeren, en liever to fterven, dan met
fchimp en fchmde weg to loopen . De arse Duitfchers enFranfchen hebben alzoq, terwyl zy loopen, voor zich hunne Vrouwen, en achter zieh de Romeinen, die van vooren en van achteren op hen houwen . Gylieden kunt dam wel denken, hbe de
acme fcheimett-bier -gemoed zyn moesten1 Gy kunt denken, was
dit nu bier voor een gehquw en een gevegr gaf.
„ Schier alle Duitfche en Franfche werden bier nedergehouwen ; en toen de Vrouwen zagea, dat haare Mannen niet over .
winnen konden', worgden zy met flrikken hunnen Kinderen de
keelen toe , of namen ze by de voeten , en fcheurden ze leevendig van elkander , of verpletterden hunne hoofden ook aan
de fteenen , aan-boomen , enz. doorfaken of vemhingen daarnm_
echter zich zelven . En dit deeden niet flechts weinigen, maar
edit deeden de ,allermeesten, zoo dat van die verbaazende mepigte
1}vtienfchen, flechts weinigen nog in her leeven bleeven . En ziet,
Kinderen , zoo verftandig leide Marius zyne zaaken met de
Waarzegfter aan ; en zoo ongelukkig ging tier den luiden, die
Voor zich en hunne Kinderen zorgden ; die denzelven goede Ianden verfchaffen wilden , en gezind waren die aan andere Men.
(then to ontneemen ."
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Jlntiquitatum Romanarum brevis defcriptio, olim ex G. H. NIEtx
POOitTIO concinnata, nunc in ufum, pra'cipue Scholm Gotdame, per quxstiones diftin'Ca . Gouda;. Sumtibus G . Ver
blaauw, I79o. In octavo f m . 65 pp .
Geographic; Antiqux Compendium , olim ex P . GLVVERIO COwcinnatum, nunc in ufum Tironum per questiones dillinctum,
Gouda . Sumtibus G . Verblaapw, 1790 . In octavoL f. xn . 30 pp .
Bide deeze Stukjes zyn zeer wel ingerigt, tot hht oogmerk,
waartoe ze gefchikt zyn, om naamlyk der Jeugd , in de Latyn.
Iche Schoole, op eene gemaklyke wyze ; een geregeld denkbeeld
-van de, Romeinfche Qudheden en de oude Aardrykskunde in to
boezemen . Het weezenlyke in 't Gefchrift van Nreupsort aangaan=
de bet eerfte, en in bet W rk van Clurerius nopens bet laatfte
-ontvomvd, is hier volledig beknoptlyk zaamgetrokken, en by
manier van Vraagen en Antwoorden voorgetteld . Langs dien weg
kan bet Schoolondertvys merklyk bevorderd worden , en men
geeft der Jeugd een gereed middel aan de hand, waardoor ze zig
zelven en elkander onderling kunnen opfoherpen, om zig de vea
eischte kundigheflen geheel eigen te .maaken .
Uit dien
hoofde is deeze manier van onderrigting oak denzulken man to
beveelen, dien bet byzonder onderwys van jonge Heeren, ter
inbaE'zeminge deezer kundigheden„ opgedraagen is ; als waarvan
men zig, zo 'er eenige oplettendhod en lust plaats_ bebbe_, een
goedeng
uitfag kan belooven .

B

Opusculorum de ratione ftudii Pars altera : fen, ST . GAUSSENt Dis .
icrtatiiones tres . Editio feptima . Recenfuit & aliquot priorum
editionum mendas fustulit E . SCHEIDIUS. Prxmisfa est Pr efatio
J.. J. RAMBACHII, ad editionem Halenfem . Traj . ad Rhenum apud
G . T. ran Paddenburg & Filium, & HarderPv. Gelr . apud .7 . vap
Kastee1, 1790 . Absque prxcedd . 224 pp . i n octavo, m . t
ngettolge
e van bet bedoelde van den I4oogleeraar Scheidius, by
1 de afgifte van bet eerfte gedeelte deezer Verzamelinge, om
door eene vernieuwde uitgave eeniger leerzaame Gefchriften van
vroegere Geleerden, der oefenzugte bevorderlyk to zyn, waarvan
we diestyds gewag gemaakt hebben (*), behelst dk tweede Stukje een drietal van Verhandelingen, in 't alloopen der voorige eeuwe opgefteld door den fehranderen Saumnrfcben Hoogleeraer
Stephanus Gausfenns . Ze zyn gefcbikr ten nutte van bun, die zig
op de Godgeleerdheid toeleggen, en zig tot 'den openbaaren Pre .
dikdienst fchikken .
De eerfte beeft ten onderwerpe het beoefenen der Godgeleerdheid ; de tweede gaat over de natuur der
Godgeleerdhe:d, en de derde behelst Lesfen over dePredikwyze . le.
der deezer Verhandelingen behelst eene groote verfcheidenheit)
vat;
(') Zi : N. 41g. Va Left . Ifte D. bh *58 .
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van leerzaame onderwyzingen, waarvan Godgeleerde Studenten
en Predikers der Euangelieleere een vrugtbaar gebruik kunnea
maaken : zo by bet annieggen hunner Studien, als bet nagaan van
't geen ze bovenal in agt hebben to freemen, by 't optlellen en
voordraagen hunner Leerredenen, ten einde de Toehoord_rs, zo
veel mogelyk, op eene inneemende wyze . en to overtuigen ea
De Hoogleeraer Gausfenus, de heerfchende
to beweegen .
gebreken in 't een en 't ander opmerkzaam gade gellaagen hebbende, heeft deeze zyne lesfen, met oordeel, mdiervoege opgeOeld,
dat ze, terwyl ze bet rechte fpoor, naar zyn besce inzien, afba .
kenen , tevens de verkeerdheid der dwaalwegen en derzelver gevolgen ten duidelykile aanwyzen ; 't welk by in een zeer bevat.
lyken en gevalligen leertrant voorflelt ; des zyne onderrigtipgen,
eener herhaalde leezinge overwaardig, meermaals met genoegea
nagegaan kunnen worden .
Gedichten van P . BODDAERT, Junior. Tweede Stukje . Te Utrecht
by H . van Otterloo, 5789. In 8va 68 bladz.
ven als bet eerfle Stukje dezer Gedichten (*) , bevat dit tweede een aantal Stultjes, die der lezinge met pnwaardig zyn .
Zy zyn dus getyteld : Aan Callifus Aan Myrts . Kuschies. De
Donderbui . Aan myne Frienden. Aan de Lente, Hei derskout.
De flem der Liefde. Op de afbeelding van een long Meisie. Het
Geflarnte . De held. flan Cloe. Karel en Hassle . De Meinacht. Aan een Friend. Henry . Ian het kaderland. Onfland.
vastigheid. Hot geluk des Dichtcrs. De Hengflebron Jan ees
Zwaluw . Aan een Schilder. Zamenfpraak van Horatius en Ly .
dia. De Herfst, ea Helmonde. Tot eene Proeve flrekke
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Toen, op Pindus heuvel-toppen,
Helicon eerst was ontfprongen,
Drank een diehter van dat flroom-nat ;
Things voelde by zyn boezem ,
Door een godd'lyke aandrtft blaken,
En by zong den lof van Bacchus!
Hoe zyn heir, op de Indianen,
Zege op zege had verkregen .
Bacchus, door zyn lied getroffen ,
Kennende de kracht an 't water,
Heeft die bran in wyn verandert.
Ontwerp ter proeve, hoe men op de beste uyze Kinderen, van
gongs af, tot Godsdienst kan opleiden, door G . SALTZMAN . Uit
het Hoogduitsch vertaald. Te Haarlem by F . Bohn , 1790.
Behalven de Fooireden, 148 bladz . i n octavo .
y de voorflelling van ditOntweipisdegrooteHoofdvraeg,IFat
is Godsdienst? en deze beantwoord de Heer Saltzman aldus.
,, Die
(') Zie N. Xg. Vaderl. Lctiero,ff. D. IV. bI. 165 .
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j, Die gezindheid van bet hart, waardoor wij ons con en
andere voorwerpen, met welke wij in eene naauwe betrekking
ftaan, op eene Tegtgeaarde wijze vertegenwoordigen, ea hunne
wezenli)ke waardij, welke zij , nit hoovde van hunne onderlinge,betrekking, hebben, bepaalen, beftempel ik met den naam van
Godsdienttig. Zij is, volgens miju denkbeeld, bet wezenlilke van den Godsdienst ." Naer zyne verdere ontvouwing
hier van, is dezelve ook aen to merken als de bronwel van alle
deugden ; en ze moet ten then einde ene heerfchende gezindheid
wezen . Zodanig ene gezindheid nu kan, gelyk by tragt
to doen zien, door de aengenomen gebruikelyke nlanier van
onderwyzen ; niet wel in 't hart der Kinderen bevorderd wor .
den : en dit heeft hem bedagt doen zyn op middelen, die ene
betere gefchiktheid hebben , om Kinderen den Godsdiensc in to
prenten en hen waerlyk Godsdienftig to maken . Op bet
pagaen ~iervan is bet den Heer Saltzman voorgekomen, dat 'er
geen beter middel zy , om den Kinderen recht Godsdienflige
indrukken in to boezemen, dan door de deer toe vereischte onderrichtingen in den vorm van verhalen to brengen ; welke den
kinderen verftaenbaer en gevallig zyn ; die dezelven, terwyl ze
hen tot den Godsdienst, of die heerfchende gezindheid oplel .
den, met vermaek aenhooren ; 't welk natuurlyk ten gevolge
moet hebben, dat zy zodanige verhalen , door, hunne eigen
werkzaemheid , op zich zelven overbrengen, waer door ze trapswyze die heerfchende gezindheid In 't harte zullen doen ont
ftaen, en steeds fterker maken . Hiertoe wil by zich inzonderbeid bedienen van 't verhalen van kinderlyke voorvallen ; in
welken zy onder 't oog krygen , diezelfde vooroordeelen ,
dwaesheden en gebreken, aen welken zy onderhevig zyn ; dezelfde deugden, die zy in den kring hunner fpeelmakkeren kunnen uitoefenen, en dezelfde verleidingen, waer aen zy zich
meermaels bloot getteld vinden . Dit foort van gefchiedverhalen , (die naer de vatbaerheid en omtlandigheden der kinderen ook tot bejaerdcr perfoonen betrekkelyk, en gewigtiger
gemaekt kunnen worden,) moeten, zyns oordeels, de volgende
hoedanigheden hebben .
• i . De daar in afgefchetfle kinderen moeten zo oordeelen
en werken, als men wenscht, dat kinderen oordeelen en werken zullen .
• 2 De daarin werkzame perfoonen moeten dikwerf in zoda .
nige omflandigbeden en betrekkingen komen , waarin de wezenlijke waardij der dingen levendig door hen bezeft wordt .
• 3 . Zodanige perfoonen htoeten zoms in hunne beoordeelingen en daaden mistasten . Doch dan heeft men tevens in
agt to neemen
• 4 . Dat de afpadigheden dier menfchen nooit In een haatlijk
licht gefleld, maar veeleer als ten uiterflen beklagenswaaldig afgefchetsc worden .
„ g . Ook moat men den Kinderen, de treurige gevolgen, die .
el
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elke afpadigheid voor den daader heeft, zoeken onder 't oog to
brengen .
„ 6. En eindelijk behoort men wel toe to zien, om de wed'erwaardigheden der Menfchen, volgens haaren wezenlijken aart
en natuur, to vertoonen :
zo met betrekking tot deu oor
(prong, als tot het gevoel 't welk daardoor veroorzaakt wordt,
en tot de gevolgen, die 'er nit voortvloegen ."
De Heer Saltzman zec dit zyn Ontwerp van een Godsdienftig
onderwys, door middel van daertoe gefchikte verbalen, (by de
dntvouwing der verdere byzonderheden , die in de volvoering
daer"an in agt to nemen zyn,) in een zo gunflig licht, dat het
denzulken, dien de Opvoeding der Jeugd aenbevolen is . to ra .
den zy, dat ze ook dit middel in 't werk flellen, en zig bekwaen
maken om bet met vrugt ter uitvoeringe to brengen .
Veellicht wordt dit Ontwerp nog verder voortgezet . Men heeft *
naer luid der Voorreden, bet thans medegedeelde flechts sen to
zien als een Fragment, waerin de Autheur heeft willen aentoonen, hoe men Kinderen ene goede Gezindheid zal zoeken in to
Iaoezemen ; niet, hoe de mensch daer toe gebragt kan worden f
dat by, overeenkomflig doze goede gezindheid, zig gedrage ;
dewyl iemand goede grondbeginzels kan omhelsd hebben, do
echter rechtflreeks flrydig met dezelven handelen : een Fragment,
waerin daerenboven alleen getoond is, hoe de mensch tot in zya
veertiende Jaer moot onderwezen worden . Hy hoopt dit mangelende nog eens to zullen aenvullen , wanneer zyne voorflagea
gunflig opgenomen worden ; en dit gefchiedende, zal men's Mans
volgenden arbeid mede in 't Nederduitsch gemeen maken, by atdien dit tegenwoordig Stukje, gelyk men verwacht, de goedkeu,
ring der weldenkende Natie wegdraegt .
.
.-en
Pa
De Martelaar der Tryheid . Naar het Fransch . 1I,7et
Te flmflerdam by Wesfing en van der Hey, I79o . Behalven
het hooriverk 307 bladz. :n octavo .
et lotgeval van den beroemden Lyflandfchen Graaf Patkul,
die de vryheid van zyn Vaderland, tegen Karel den XI,
in eene treffende redenvoering verdeedigde, bet welk hem noodzaakte Zweeden to ruimen, met de verdere gevolgen hiervan ,
tot dat Karel de XII hem, als een Verraader des Vaderlands,
op bet fchavot deed fneeven, is overbekend . Men vond dea
onbezwalkten lof van dien Voorilander en Martelaar der Vry
held al voorlang in de Gefchiedboeken verineld ; dan dit Stukje
levert ons eene verzameling van Brieven, waarin we hem zetven , en anderen die deel hadden in deeze aanmerklyke gebeurtenisfen, als 't ware, hooren fpreelcen : 't welk verfcheiden byzonderheden van bet voorgevallene opheldert , en bet edele
charafler van Patkul, (te we] overtuigd van zyne onfchuld,
om eenige laagheid to begaan,) up hot Iuisterrykfle doer Wt .
fehitteren .
Nan.~ •
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NAAMLYST VAN NEDEEDUITSCIIY EOESEN.

Naamlyst van Nederduitfche Boeken, geduurende het Saar 170
in ons IJaderland uitgekomen , als mede van Franfche en Latyn .
fche Werken, Oratien, Disfertatien, Konstprenten, Pourtraiten, Landkaarten , enz . Te 4mfterdarn by A . B . Saakes , 1 7 ;0In gr. ot?ako.
eeds met den aanvang van bet iaar 1790 vond de Boekhandelaar Saakes bet, ten gevalle zyner leesgraage LandgenooR
ten, goed, eene Maandlyke Naamlyst van urtkomende Schriften
enz . of to geeven . De ondervinding, geduurende bet verloopen
jaar , heeft de nuttigheid van dat ontwerp fteeds duidelyker doers
zien, eu tevens getoond, dat'er, in de fchikking en uitvoering,
geen moeite noch oplettendheid gefpaard is, om bet, in eene
welgeregelde orde, ten volledigite voor den dag to brengen ; van
waar deeze onderneeming de aaninoeding der Liefhebberen grootlyks verdient . In eene agtervolgende rangfchikking van (r.) God.
geleerde, (2 .) Regtsgeleerde, Natuur- en Geneeskundige, mitsgaders (3 . Historifche Boeken ; en verder (1. .) Dichtkundige
Werken en Tooneelfpellen als mede (5.) Mengelwerken en Romans, en eindelyk (6.) Konstprenten, enz . ; vindt men bier eene
aanwyzing der in 't licht gegeevene •S tukken, met de opgave
der tytels, en meldinge waar en by wien dezelven gedrukt, of
uitgegeeven zyn, benevens bet formaat, de pryzen, enz . By
bet afloopen van 't jaar 179b, heeft de Opfteller deezer Maandly .
ke Naamlysten, (dezelve tot deu Stukje verzameld zynde,) zig
den arbeid getroost, om op deezen jaargang , in de bovengemelde rangfchikking, een Aiphabetiach Register to maaken, waar
door men ieder byzonder artykel to gereeder kan opfpeuren . Het
oogmerk is de volvoering van dit ontwerp verder voort to zetten,
daarin Reeds alle naauwkeurigheid to gebruiken, en vervolgens,
als deeze verzameling tot zes Stukjes gebragt zal zyn , die een
bekwaam Boekdeel zullen kunnen ultmaaken , 'er een algemeen
Liefhebbers van oeAlpllabetisch Register by to voegen.
fening in ondericheiden Wetenfchappen -of Werken van Vernuft
en Smaak, hebben bier maandlyks een verflag van 'c Been deswe .
gens in ons Vaderland het licht ziet, en een gereed middel om na
ze gaan, wat 'er zy, dat hunnen onderzoeklust voorts zou kunnen uitlokken, waar en ten welken pryze zy voldoening kunnen
erlangen ; 'j welk bun, in nicer dan eenerlei opzigt, van dienst
kan weezen : terwyl voorts alle de zodanigen, die eenige betrek .
king tot den Boekhandel hebben, 'er zig met vrugt van zullen
kunnen bedienen . Voor 't overige ftaat deeze Verzameling, it1dien ze, door een genoegzaam vertier .onderiteund,gelyk we vertrouwen , beflendig op die wyze gaande blyft, naar bet voorge .
Itelde plan, ook in 't vervolg van tyd van een aanhoudend nut to
zyn, als eeng gereede handleiding ter kennisneeminge van bet geen
alvoorens, in een of ander oefeningsvak, in ons Vaderland gemeen gemaakt is ; 't welk zomtyds zeer wel to flade kau komee .
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LETTER .OEFENINGEN .
Oude Yoodfche Brieven, Samenfpraeken, enz . behelzende het
voornaemJte der Euangelie-gefchtedenisfen . Gevolgd naer
't Hoogduitsch van j . i . PFENNINCER .
Prediker in de
Weeshuis-Kerk to Zurich . Vyfde Deel. Te Leyden by
L . Herdingh, 1790 . Behalven fret Voorwerk, 376 bladz .
In gr . octavo .

j jet leerzame en gevallige van dit Gefchrift, meermaels
~j aengeduid , maekt deszelfs voortzetting by aenhoudendheid nuttig ; daer de wyze van voordragt dient, om
ons de Euangelifche verhalen ten levendigfte als voor oogen
to fchilderen . Zulks heeft by uitllek plaets in dit gedeelte, 't welk ten onderwerp heeft, de beflisfende veroordeeling van jezus door den Joodichen Raed ; den regtshandel
van den Romeinfchen Stadhouder ; de daeropvolgende kruifging van Jezus ; deszelfs dood , begraving en opflanding .
Het beloop dezer opmerkelyke gefchiedenisfe
levcrt den Schryvcr ene zeer groote verfcheidenheid van
Tooneelen en werkzame Charac`l :ers, waervan by, naer gewoonte , een oordeelkundig gebruik maekt . Menigwerf
brengt by ons , door ene treffende befchryving van 't gebeurde, als 't ware, in 't geval zelve ; en meermaels voert
by perfoonen, Vrienden of Vyanden, Spotters of Meewarigen, Twyfelaers of Overtuigden, Hooploozen of Gemoedigdeii , en meer dergelykeri , naer hunne verfchillende
ge stgefteldheid, en de omilandigheden van zaken, zo nak
tuurlyk fprekende ea bedryvende in , dat wy 'er gevoelig
deel aen semen . Bovenal ondervind zulks elk gevoelig
Lezer, op bet nagaen van de ontvouwmg der eerfte berichten nopens 's Heilands Opfl:anding , zo by de Leden van
den Joodfchen Raed, als by enige Aenhangers van Jezus,
en inzonderheid by deszelfs Apostelen, op bet, Diet wel
gehecl to verwerpen , maer echter, zo bezwaerlyk aen to
icemen, getuigenis der Vrouwen . Men begrypt gereedlyk,
dat derzelver verhael overvloedige ftoffe gave tot veleileie
redewisfelingen ; en de Eerwaerde Pfenninger ontvouwt
dezelven bier op cen ongedwongen trant, waerin by de
LETT . 5791 . No . 4 .
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natuur uitnetnend wel gadeflaet.
Het gantfche onderhoud is to breedvoerig, om het hier over to nemen ; tot
ene proeve van het zelve , zullen wy ons bepalen tot het
laetfte gedeelte , waerin Thomas zich byzonder hooren
]-act . --»-- Men verbeelde zich een aental van Leerlingen
isn Vrtendinnen van Jezus, in zeker vertrek to zaem vergaderd ; die over de vroegere en nog inkomende berigten in
drukke onderhandeling zyn ; en velerleie bedenkingen to
berde brengen ; dat onderdes Thomas, het gemoed to vol
hebbende , na eenzaemheid hakende , zoekt to vertrekken ,
't well: Petrus tragt voor to komen , waer mede onze
Schryver het gefprek op deze wyze doet voortloopen .
,, PETRUS , bemerkende, dat THOMAS na de deur gaet.
Waer heen , Brooder?
,, THOMAS gaet, zonder to anttvoorden, voort .
• PETRUS loopt hem na . Waer wilt gy henen , blyf
toch !
• THOMAS eenigzins zacht . Ik ben elendig , en zie to
gemoete , dat doze elendigen , na dat deze verbystering
voorby is, nog elendiger worden zullen, dan zy to voren
Ik gae .
waren :
• 11ENIGEN . Blyf toch, Didymus! zeg ons toch, hoe
gy over dit alles denkt .
• THOMAS . 11: make u flechts elendiger , en worde
zelve niet beter .

• DE VROOWEN , die de verfchyningen gehad hadden .
0 ! kom to rug ! ipreek toch , fpreek uw hart recht uitl
ontzie niemand ! maek ous elendig.
(Zy treden met
levendigheid nader tot hem , en ftaen rondsom hem .) 0!

Tiroeder ! wy hebben den Ileere gezien
beproef ons
clendig to maken
wy daer en tegen,
zullen u
gelukkig zoeken to maken . Laet ons zien, waerde Vriend !
wie zal zegenpralen !
• THOMAS . Zusters ! ik zal u niet kwellen,
de
waerheid zal u kwellen .
• MAGDALENA . Laet haer vry -- wy konnen u niet
gelukkig maken, de waerheid zal u gelukkig maken . - -• JOANNA . Ja Hy- de Weg, de Waerheid, de
0pltanding en het Leven !

• THOMAS . (Gelyk de Broom door een doorgebrooken dam,
berst tans uit het hart van Thomas deze tang tngehouden
reden :) Ja wel zal Hy ons den weg xoonen --- maer eenen
auderen, als then wy wanen - en, als eens alles, als
dood, verbystering en elende, ten eindc zyn, zal 'er wel
voor
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voor ons alien leven en Opftanding nit voortkomen ---ten laetften dage, en Hy zal eenmael de Eerstgeborene
uit den dood van ons alien worden . -- Maer laet u
nu met Been fprookje ophouden ! Gy vergeet de Hoofdzaek! Gods Ryk toeft to komen, en alles is ZOQ Diet als
wy meenden . God deed alles voor Joannes in den beginne ; maer aen her einde niets ; by is onthoofd, en zyne
Jongeren , die hem bleeven aenhangen, zyn elendig ; de
laetfte verbysterende troost moest eindlyk nit hunne bar.
ten weg , gelyk ze ook weg moet uit onze harten
Zoo ook Ipet jefus ; in den aenvang deed God alles, aeli
her einde niets . Hy verfmachtte aen her Kruis ; fprak
zelfs : , Myn God ! waerom hebt gy my ver!aten ?" beval
zyn Ziel aen zynen Vader , fprak geen woord meer van
zyn Ryk, geen woord van de Opitanding , nam de Ziel
des kwaeddoenders met zich in bet Paradys
maer
antwoordde nie~s, op her komen in zyn Ryk
nam
affcheid van de Moeder en van Joannes, voor altoos ! 0 ! Gods Raedsbefluit gaet verder henen ;
Israel verwierp Hem
en wie weet
(hy wyordt bleeker) of
bet nu niet geheel uit is met Israel , en met her Ryk van
Christus! -•- -` Ach! laet my gaen
• JOANNA en MAGDALENA . Is dit flu Ales, war gy hebt
in to brengen tegen her verhael dat Ily leeft?
„ THOnr.As . Zoo kome ik dan op dat verhael, wanneer
gy dit verkiest . Ook daer vergeet gy de hoofdzaek, die
hebt gy nog niet eons alien gehoord . De Hoofdzaek is,
de vyanden hebben zich bet graf eigen gemaekt, hem de
doeken ontftolen .
Vraegt bier aen Jofeph, (die zich
met Nikodemus ook in dat gezelfcliap beyond ,) of by iets
her minfte weet van bet lyk
of by by her graf geweest is ? Daer zyn Krygsknechten uit de Tempelwacht,
met verlof van Pilatus en op last tier Priesters, by her graf .
• MAGDALENA . Maer wy zagen Hem !
• THOMAS . Gy droomde,
gelyk gy nu droomt,
dat gy her my zult konnen doen geloven .

•

MAGDALENA en alle de andere, die ooggetuigen waren .

Wy waekten, Thomas!
Broeders ! wy waren volkomen wakker - - moeten wy her nog eens verhalen
„ THOMAS . Ach! peen
ik hoorde en verf'ond her
to wel
dat zich zelf wederiprekend fprookje! --alles verkeerd.
• PETIWS . Ja, en onder al bet verkeerde dat allerver .
keerdite , dat de Engelen zouden gezegd hebben :
L a
„ Zegt
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Zegt bet Petrus ." Geen naem uitgezonderd dan di*
des zwaerften zondaers !
dat kan ik nooit geloven !
„ SALOME . Ja, zoo verkeert God . Hy bewyst onnadenkbaere genade, waer wy onnadenkbaere ftraffen vetwachtten .
„ '1'HONras . Niet dat juist ; maer zo Hy leefde , verfcheen Hy gewis - allereerst aen de twaelf uitverkorene Gezanten van zyn Ryk! Of, zo al de orde zynes Ryks niet
by Hem gold in de eerfte fpoedigfte verfchyning, dan zou
hem zyn hart toch trekken , --- bet zou Joannes den ge.
liefden!
bet zou de Moeder zyn to beurt gevallen .
Die meest gelovige, getrouwfte, en fterkst gefolterde
zyne Moeder . -- Hy zou weder by ons komen, daer
Ely ons verliet - zou py ons intreden, en by ons blyven .
In ftede van dit alles zou fly nu verfchenen
zyn aen enige Vrouwen, --- flechts voor een oogenbier aen eene
daer aen twee . - Ach !
blik
hoe klaer is bet , dat zy zich bedrogen !
-- En 't is
geen wonder, dat een fmart als de onze vooral ulieden , hartlyk en vuuriglievende Vrouwen, bet fpoor byster
vergeef bet my, Zusmaekte . Men ziet bet ook,
ters ! -- maer gy gelastte my to fpreken men ziet
het ook uit alles . Deze zagen twee Engelen,
anderen er nen Engel .
Deze zittende - die ftaende , -- deze buiten -- anderen binnen de fpelonk .
Magdalena zag niets van eenigen glans ;
ziet eerst
geheel niets dan twee Mannen . --- Salome moest haer
eerst op dat denkbeeld helpen , dat deze Engelen waren .
„

[At Jlaet op de manier in welke het gefprek der Yrouwen
voorheen is opgegeven .] -- De laetfte zagen Engelen ,
maer Hem in 't geheel Diet, -- zy alleen Hem niet.
MVIagdalena verhaelt woorden van Hetn , die al weder een
fcheiden aenduiden . - 0 wat zyt gy alien door eeri
zoeten droom verhysterd ! Ziet gylieden dit niet ? --- bet
moet den aert van het Vrouwlyk hart zyn
na dat zy
als door wenen zyn afgemat,
zichzelve met eene
zoete verbeelding to troosten . -- - Daer was bet ledige
graf -- dat deed u verbaesd ftaen, flerk genoeg, om
aenleiding to geven tot alle die zoete droornen ! - Vergeeft bet ens, --- een mannenhart laet zich niet zoo ligt
met valfchen troost bedriegen . De groote inrichting van
zyn Ryk was de zaek van Mannen : verkoos by ons niet?
En nu , Du bet aen de hoofdzaek komen zou, ftelt Hy
eu zyt gelukkig
ons achter ! - ~- . 0 ! droamt
ik
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A zal waken en elendig zyn, tot dat God my troost met

waerheid .

• MAGDALENA , tot het gezelfehap, met levendigheid en
eenigzins misnoegd . Weet gy niet , hroeders ! waer Thomas blyft ? Hy moest toch ook by ons zyn ; (eenige Jongsren zien haer met fchrik aen , als of zy niet wet by haere
zinnen was) want Thomas is niet by ons, fchoon gy u
dit verbeeldt, -- by ftaet daer niet,
by heeft geen
woord tot ous gefproken ; bet is maer inbeelding, fchoon
wy alle nu meenen, dat Thomas bier is, met ons fprak,
gnu begrypen zy alien wat zy wtil beduiden .) ik legge myn
hand ntet op zyn fchouder, (zy legt i~~tusfehen haer rechterhand op den fchouder van Thomas .) dit is flechts een
Broom, die my en u alien in dien wacn brengt,
• THOMAS . Spot met den elendigen .
• MAGDALE -~A . Zoo waer als de Heere leeft, ik fpotte
niet met u , maer ik fpotte met uwe doling , opdat deze
fpotterny de waerheid doe blyken! - - Zoo toch fond
Hy voor my
zoo naby als gy voor ons ftaet. - • SALOME EN DE ANDERE MARIA . En voor ons .
• MAGDALENA . Zoo fprak by met ons , gelyk gy nu
met ons ! even zoo fterk zaligende , onvergeetlyke woorden waren de zyne, als de mve, die gy met ons gefproken hebt, ontrustende woorden der twyfeling waren .
• SALOME EN DE ANDERE MARIA. Zoo fprak Hy met
ons !
• MAGDALENA . Zoo raekten mane beide handen zyno
voeten aen, gelyk ik thans uwe fchouders aenrake .
„ SALOME EN DE ANDERE MARIA . Zoo raekten onze
handen zyne heilige voeten aen .
,, MAGDALENA . Zoo duidlyk, als wy aan uwe voeten
geen Lidteken van eenen kruisnagei zien, -- duidlyker
zag ik dit in zyne voeten -- en kuschte bet,

• SALOME EN PE ANDERE DIARIA wen elkander aen ,
maer zwygen .
• Tf .oaths, Gy beiden zaegt Bat niet? niet waer?
O ! laet my gaen, -- ik kan ulieden even onmogelyk
uw geloof ontuemen , als gylieden bet my kunt geven .
Wanneer ik zie, dat gy zaegt, zal ik geloven 't geen ,y
gelooft,
laet my in eenzaemheid
by wal
weggaen .
• JOANNEs .

Houd u toch by ons, en fcheur u nier van
ons af
. Het uur van vertroostmng komt to eerder voor ons
to faemen, wanneer we in iiefde vereend zyn . -- --
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„ THOMAS . Ik lieve, zoo als eene elendige lieven kan .
„ JOANNEs . Broeder! ziet, daer twyfelen veelen met u ;
(dzt vas in 't voorige gefprek gebleken .) laet ons ook in

bet duistere en in den twyfel eensgezind zyn .
„ THOMAS . Ach! laet my eenzaem ; myn hart is getrouw aen ulieden , en aen mynen Heere ! Ach! dat Hy
leefde !
,, Hy gaet zeer fchielyk tiveg ."

drie volgende Hoofdftukken uit PAULUS Brief
aan de Rt ;eeinen , verxlilard door c . DE HAAS , Dr . der

Het vyfde en

H. Godgel . en Pred. to Amfterdam. Tweede Deel . Te
Amfterdam by Wesfing en Allart, 1790 . In gr . oElavo,
sit bladz .

it bet gene wy op bet doorbladeren van bet eerf}e Deel
dezes Werks, behelzende de Verklaring van bet vyfde
U
I-loofdfluk ,
opens bet bedoelde van den Eerwaerden
en de wyze op welke by bet zelve uitvoert, gezegd
hebben (*), kan nien genoegzaem opmaken, dat dit tweede
Deel, waer in bet zesde en zevende Hoofdfluk ontvouwd
word, in welker vooidragt zyn Eerwaerde op denzelfden
voet voortgaet,behoort onder die Schrifteu,welken, nevens
Rnderen , ter nafpoorire'van de kracht der redeneringe van
Apostel Paulus, opmerking vorderen . -- Ten betercn verflande van den inhoud der Apostolifche voorflellinge, zo
%1s dezelve, volgens des Leeraeis inzien, to verkiaren is,
gaet vooraf cne Voorbereidende herhandeling over het zesde
en yevende Hoofdfluk ; naer welk geleide by zyne volgen.
d e Verklaring inucht . En op die Verklaring Tact by dan
voorts no volgen ene Verhandeling over de Euangelifclee
Hetlig'seid ; of die na;agmg van ware Godzaligheid, welke
haren oorfprong ontleent, uit de geloof.5omhclzing derEuan .
geliclcere, in onderfcheidiug van die Heiligheid, welke by
Wettisch nuemt, die alleeii ontflaet, uit cue goede dierlyke
geaertheid , en ene bvzondere werking van het geweten ;
welke , zyns oordeels , waerlyk den naem van Hetihgheid
niet verdient . Zyn Eerwaerde ontvouwt dit fluk , op ene
manier , die zeer wel voldoen zal aen hun , die aen deze
denkwvze gewoon zyn ; doch de uitvocrhig zal wat ounflachtig en aLn tcgenbedenkingen ondeihevig zyn, by de zodani;eu ,
(*) Zie N. 4I . Pad, Lett . V . Deel . bl . 144 ,
de Hoes,
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gen, die oordeelen, dat men beknopter en klaerder fpreekt,
als men aendringt op het onderfcheid, dat 'er is, .tusfchen
Burgerlyke en Godsdienflige Deugd ; en 't 'er tevens op toelegt, om den Christenen overtuigend to toonen, dat zy under to fterker verplichting liggen ter Heiligmakinge , naer
gerade dat zy door de Euangelieleer , welke zy betuigen gelovig to omhelzen, duidelyker en krachtiger opgeleid worden , tot de kennis en erkentenis van den overvloedigen
rykdom van Gods gerade in Jezus Christus : overeenkomltig
met des Apostels lesfe, Rom . VI . 14 : de zonde zal, [of moetJ
over u niet heerfchen, want gy zyt met onder de Wet, nzaer
onder de Genade . -- Ongetwyteld heeft het Godgeleerde
Samenftel een zeer grooten invloed op deze ondcffcheiden
leiding ; en vermoedelyk zou men, als men, in of igte van
bet zelve, verftandig met de Euangelieleer iaedplcegde, weldra bemerken, dat bet bier grootlyks, zo niet geheel, op
een WVoordenftryd uitl ome .
Mengelfchriten , zynde vrye gedachten over verfchillende onderwerpen, door ARDIAS VELINGIUS, 1Vz . A . L . M. Dr .
Th . & Ph . Profesfor en Leeraar der Ifervormde Genaeente
to Bergen op den Zoom . Tweede Deel . Te Amflerdanz by
M . de Bruyn, 1790, Behalven de Voorreden, ;66 bladz .
In gr. octavo .

it tweede Deel bebelst weder een foortgelyl:c vcrfcheidenlieid van overwoogene onderwerpen, als bet eerfte ;
D
in welker behandeling, zo we diestyds gemeld hebben (*),
de Hoogleeraer zo oordeelkundig en vry .moedig to werke
pat , dat zyn arbeidzame geest de oplettendheid der oefengragen, onitrent Stukken van die natuur, levendig opwakkere .
Hy achtervolgtin dezen zync voorheen aengevangen beantwoording der fpottcrnyen van 't Ongeloof, wegens enige Bybelfche Gefchiedverhalen van Israels overwinnende ftiydvoeringen ; waer omtrent bier no in aenmerking komt, her geen Richt . IV . i6 . en a Giron
o . XX . 24,
getuigd wordt ; welke berichten door hem op cue voldoende
wyze verklaerd worden .
Vervolgens vat by ook weder
op, iyne Verhandeling over de Melaatsheid der oude Israclieten , en toont , by de overweging der tweede Vrage ,
„ of die Israel kwellende Melaatsheid, al of nict befmetten„ de
(*) Zie 41g. had. Letteroef. V1 . Deel . bl . 22 3
L4
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• de ware?" ten duidelykfte aen, dat, hoe clerk het beer •
fchende gevoelen de betinetlykheid ook moge beweren, 'er
echter bewigtige reden zyn, om ftaende to houden, dat die
foort van Melaetsheid voor met befinettend gehouden moet
worden . Zyn I-oogeerwaerde brengt de redenen van wederzyde to berde, en doet ons overtuigend zien, dat alles
to zamen loope om de onbefmetlykheid boven tegenfpraek to
ftellen . Hier by komt wat later nog ene Verhandeling
over dit onderwerp,bepaeld betrekkelyk tot het zin- of voorbeeldige dezer kwale, en de reiniging dier Melaetzen . De
voornaemfte denkbeelden der Godgeleerden deswegens worden bier getoetst, doch als niet proefhoudende gewraekt :
en daerop geeft de Hoogleeraer zyn eigen denkbeeld ter
proeve, 't weak by aldus voorftelt . „ Naar myne gedagten,
„ heeft de geheele Wet, omtrend den Melaatfen onder Is„ rael, nevens alle de daartoe betrekkelyke verrichtingen
„ en verordeningen, heur opzicht, op het geen de 7ohovah
„ wilde, dat in zyne Kerke op Aarde, zonder onderfcheid van
„ tyden , gedaan moest worden , omtrend zulke Kerkleden ,
„ welke verdagt en bekend geworden zyn, fchuldig to ftaan,
„ aan zulke zonden, welke met eene zichtbare ftrafe gedreigd
„ zyn, welke ftryden tegen het wezen van den waarery door
„ den Heere verordenden Godsdienst . -- Of wil men bet
,~ met andere woorden , hoe 'er in de Kerke moet gehandeld
• worden, inet de bedzeninge der Sleutelen van het Koningryk
• dcr'Hemelen ."
Zv , die dit ftuk der Melaetsheid
als zin- of voorbeeldig befchouwen, zullen in dit denkbeeld
veelligt lets aenneemlyks vinden ; maer voor anderen, is die
of foortgelyke vernuftfpeling, welke onderfchetden gemaekt
kan worden, van geen belang. -- Tusfchen deze twee
Verhandelin,gen, is gevoegd ene opheldering van i Pet . II . A,
llrekkende byzonder ter ontvouwinge, van 't geen Petrus,
in den zamenhang zyner voorllellinge,bedoelt .ais hyChristus een ievenaen Steen noemt, 't welk aen verfchillende verklaringen der Uitleggeren onderhevig is . „Wat my betreft,"
zegt onze Schryver, ,ik denk, dat Petrus blyve in dezelve
• betrekkinLe en in bet zelve ontwerp van 't welk by bier
• fpreeht, tic meen den Tempel to jeruzalem , en dat by
• dus den Christus eenen levenden Steen noemt, in zinfpc• lmge op,, en verheffinge booven de zoo zeer geroemde
• kostelyke Steenen, welke aan en in dat zichtbaar heilig• dom gevonden werdeu , het zelve tot fieraad ftrekten ,
a, en den zichthaaitlen tykdom van het zelve uitmaakten ;
„ doch, welke Steencu, althans lbmmige van dezelve, ook
15 le.

MENCELSCHRIFTZN .

155

„ Ieven vertoonden, en met betrekkinge op de edele Stee-

• nen leven hadden ; maar booven welke de Christus, als
• een allerheerlykst Edelgefteente , waarlyk leven hadde in
zichzelven, en op eene veel uitneemender wyze ." Zyn
lEoogeerwaerde ftelt dezc uitlegging in een vry gunftig licht .
Wyders bied by ons aen ene nadere bevestiging van 't
geen by in 't eerfte Deel beweerd heeft, nopens de Begras'ing van Jezus ; to weten , dat dezelve niet, (gelyk ze meerendeels befchouwd word ,) behoort tot den ftaet zyner
Vernederinge (*) . Dit zyn gevoelen, geheel van den gewoonen leertrant onzer Kerkleeraren afwykende , is aen
tegenfpraek onderhevig geweest ; en de daertegen aengevoerde bedenkingen worden, door den Autheur, in dezen op
ene zo bondige wyze beantwoord, dat men gegronde reden
liebbe, om to verwachten, dat zyne voorftellingen, r aken.d e dit onderwerp, Reeds meerder ingang zullen- vinden . -Het zeggen van een onzer beroemdf'e Hoogleeraren, door
hem gemeld, ontvangt, op deze nadere bevestiging, nog
ene nieuwe kragt : „ Had men," (dus luidde zyn tael,)
• Had men lust tot het overfchryven en veranderen van
„ naar 't gewoon gevoelen opgeftelde Leerredenen, men
• zoude weldra uwe opvatting en verklaring openlyk zien
• voorftellen ." -- 't Is to wenfchen, dat 'er maer weinige Kerkleeraren in ons Land gevonden worden, die tegen
deze moeite opzien , als ze in 't een of ander geval van ene
betere denkwyze overtuigd worden .
Eindelyk is bier nog geplaetst, ene Nederduitfche ver .
tolking ener Latynfche Redenvoeringe, door hem uitgefproken den- 9 Sept . 1749, by het aenvaerden van het
Hoogleeraerfchap in de Kerklyke Gefchiedenisfen en Joodfche Oudheden . Derzelver onderwerp is het ontzettend uiteinde van Nadab en Abihu, gemeld Lev . X . i en 2 . Na
enige voorafgaende aenmerkingen over h mne perfoonen,
waerdigheid en dienstwerk, alsmede den tyd wanneer dit
gebeurde, dar ter algemener ophelderinge der gefchiedeuisfe ftrekt , neemt de Hoogleeraer byzonder in overweging , waerin de bedreven misdaed bepaeldlyk beftaen
hebbe . Buiten andere gevoelens , hier flechts ter loops
bygebragt , en ter zyde gelegd, komt bovenal in overweging de gewoone verklaring , welke wil , „ dat zy
„ van eenen gemeenen, van eenen vreemden haard, hurt
• vuur , 't geen zy in de rookvaten deeden, genoomen
?, hebben, daar zy dat vuur, 't welk van den Hemel op
11 het
q) Zie als boven, bl. .4 .
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bet Brandoffer-Altaar gevallen was , en geduurig in bet
„ heiligdom onuitgeblust bewaard moest worden, verplicht
• waxen tot bet genoemde einde to gebruiken ." De Hoog .
leeraer ontkent niet dat 'er fchynbaerheden voor dit gevoelen zyn, maer by tracht to toonen dat ze 'geen wezenlyken grond lrcbben ; en dat gewigtiger redenen ons veeleer
doen denken, op hun ontydig, en tegen bet Godlyk gehod aenloopend, aenfeeken van hun reukoffer . „De mis„ daad der twee Zoonen van Aaron heeft dan, zyns oor„ deels, daar in beftaan, dat zy tegen een Godlyk ge„ bod, 't geen hen bekend was, hun reukwerk hebben
„ aangefteeken , niet op , niet vlak by , den Altaar des
• reukoffers, maar of buiten of even in den ingang van
• bet Heiligdom . En dat zy dus een verteerd reukof„ fer, een vuur, een ongeoorloofd , een vreemd vuur ,
• voor Jehovah's aangezicht gebragt hebben ." Verfchillend denkt men over de oorzaek bier van : onze Autheur
fchryIt bet liefst toe aen onoplettendheid, waer door zij,
„ zonder de betaairende indrukken en herdenking van de
,, Godlyke Wet, en zich verhaastende, tegen bet God„ delyk gebod gezondigd hebben, met bet verboden in„ doen van bet reukwerk in hunne vaten , eer zy by en
,, boven den gouden Altaar waren ." Wat voorts
de Godlyke ftraf over dit wanbedryf betreft,' de Hoogleeraer kan zich niet verenigen met her gewoone denkbeeld, dat Nadab en Ab ;hu , alleen doodlyk getroffen,
flechts geftorven zyn ; maar 't komt hem voor, dat de
uitdrukking, doe gang een vuur uit van bet aangezicht des
Heeren, en verteerde ze, en zy fiorven voor bet aangezicht
des Heeren, veel f'erker to verklaren zy, als aenduidende,
„ dat zy waarlyk verteerd, en, om bet zoo to noemen,
„ tot asfche verbrand zyn :" zodat 'er althans niets van hun
overbleve , dan asch en beenderen, welken vervolgens in
hunne, of niet, of niet veel, gefchonden kleederen uitgedraDe Hoogleeraar brengt, ter verfterkinge van
gen zyn,
zyn gevoelen, zo ten aenzien van deze,, als der bovengemelde , byzonderheid , redenen to berde, die der overweginge
wel waerdig zyn ; en doet ons verder de regtmatigheid varx
dit Godlyke ftrafgerigte opmerken . -- Laetstlyjt flaet by
nog gads, dat dit voorval vermoedelyk gebeurd zy, op den
eerfleli dag van Nadab's en Abihu's openbare priesterlyke
bediening ; welke men, gelyk by toont, gisfen mag, ingevallen to zyn, op den achtften dag der eerfle Maend in bet
tweeds Jar na den uittocht van Israel uit Egypte .

„

Kin

J. VAN tLMDRE, KORT REGRIP.

ISS

tort Begrip der Bybel- en Vaderlandfche Gefchiedenisfen voor
de jonge ?eugd, om inZateelzsfatien, Schoolen en Huisgezinnen to gebrui,ten, door s . VAN EMDRE, Predikant to
Wageningen . Vyfde druk . T>'ermeerderd met een kort begrip der Bybelfche Aardrykskunde . Te Utrecht by H. van
Otterloo, 1790 . Behalven de Voorrede 48 b ladz . in Svo.

T

ot bet op den Tytel gemelde doeleinde is dit Kinderboekje van den Eerwaarden Emdre zeer wel gefchikt .
De hoofdtrekken der Bybelgefchiedenisfen, de algemeene
denkbeelden der Bybelfche Aardrykskunde, en 't oppervlakkige beloop onzer Vaderlandfche Historie, wordt bier in
eene regelmaatige orde, by manier van gepaste vraagen en
wel ingerigte antwoorden, voorgedraagen . Zelfs kan het
gebruik hiervan velen der zodanigen, die de jonge Jeugd
door dit middel ter geregelder kennisfe opleiden, van dienst
gyn, en hunne kundigheden befchaaven .

,Letter- Gefchicht- en Leerftelkundige Uitlegging van de Gebeden en Plechtigheden der H . Misfe . In 't Fransch cpg'efteld door den Eerw . Pater P . LE BRUN, Priester van het
Order der Oratooren . Uit het Fransch in 't Nederduitsch
overgezet, door een Roomsch Priester to Amfterdam . Te
Amfterdam by F . J. van Tetroode , 179o . Behalven deVoorreden en den Bladwyzer, 721 b ladz . i n gr . Svo .

I

n den jare 1716, toen dit Werk oorfpronglyk het licht
z g, hebben verfcheiden Franfche Bisfchoppen en Hoogleeraren der Godgeleerdheid, van deszelfs uitvoering met
zeer veel lofs fprekende, bet met hunne flerkfle goedkeuring verwaerdigd ; en de thags afgegeven Nederduitfche
vertaling draegt insgelyks de vereischte goedkeuring weg ;
des de Leden der Roomfche Kerke, wien zodanig een Gefchrift bovenal to bade komt, 'er vrylyk gebruik van knnmen maken . -- Het behelst ene, naer de denkwyzc
dier Kerke, welingerichte leerzame ontvouwing van alles
wat tot den plechtigen Misdienst, zo in gewoone als in
ftaetlyker omffandigheden, enigzins behoort : en ftrekt bovenal, om den bywooners en handhavers van dien Eerdienst
zodanige kundigheden in to boezemen, welken hunne Marten met eerbied vervullen , en ter God§vrncht opwekken :
tgr} erode den fleurdienst, welke in 't byplegtige maer al to
veel

gr
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veel plaets heeft , to krachtiger tegen to gaen . E en Prot&
Rant, die dit bedoelde, (fchoon by den Mtsdienst geenszins
fchriftmatig goedkeure, en zelfs door dit Gefchrift verfterkt
worde in zyn gevoelen, dat die in latere dagen, van tyd tot
tyd, trapswyze, ter Kerke ingevoerd is,) net kan wraken,
in zo verre iemand gehouden zy alles , wat by hem ene Godsdienfige Plechtigheid beet, inderdaed, met een overtuigd
gemoed, Godsdienftig to verrichten, zal ook deze veikiaring, indien een onderwerp van then aert in zynen fmaek,
valt, no- al met enig genoegen en vrucht doorbladeren .
Velen der daertoe behoorende plecbtigheden en verrichtin •
gen komen ons, wanneer wy dezelven, by de ene of andere gelegenheid, befchouwen, gemeenlyk zeer vreemd voor,
en wy kunnen ons dikwerf naeuwlyks verbeelden, dat 'er
iets Godsdienftigs mede beoogd worde . Hieromtrent nu
verleent Pater 1e Brun ene Letter- Gefchicht- en Leerftel .
kundige Uitlegging , waeruit men kan afleiden, wat de
Leeraers der Kerke, in welke bet zinlyke en itaetlyke, byzonder in bet begin der derde Eeuwe, en vervolgens, hand
over hand, toenam, daermede bedoeld hebben . De betekenis dier gebruiken, derzelver opkomst en voortgang word,
bier nagefpoord , en tevens worden ons de Leerftellingen , in
de daerby' gebruikte Pormulieren, vooronderfteld of uitgedrukt, naer de leerwyze der Kerke, verklaerd ; waerdoor
cen Proteftant, des begerig zynde, zich een geregelder
denkbeeld van dat alles vormen kan, dan by gewoonlyk bezit .

,Bibliotheek der Kerkvaderen, beflaande in Overzettingen en
Uittrekzels uit hunne voornaamjte doch meest Leerftell :ge
Sci riften , met bygevoegde nodige aanmerkingen . Door c x .
FR . ROSZLER , Hoogleeraar to de Gef6hiedenisfen op de
.Hooge School to Tubingen . Uit hit Hoogduitsch vertaald .
Eerfle Deel. Te Amfterdam by Westing en van der
Hey, 1790 . BehalYen het Voorwerk, 324 bladz . in
.
oaava .
ne overdreven hoogagting voor de Leer der Kerkvaderen
van de drie eertte Eeuwen, aett de ene, en ene onbe •
zonnen verfmading van dezelve, aen de andere zyde, worden in de Voorreden, aen 't hoofd van dit Werk geplaetst,
met gegronde reden tegengegaen ; terwyl ene onpartydigq
beoefening van hunne Leerftellige Schriften , gelyk de OpI' eiler dier Voorreden overtuigend toont, hare verregaendq
nutE
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nuttig'heid heeft . Deze nu, daer ze zekerlyk hare moeilykheden heeft, gemaklyker to maken, en denzulken, die zich
daerop toeleggen de behulpzame hand to bieden, is een
hoofdbedoelde van den Hoogleeraer Roszler in deze Papie4
ren . Ter bevorderinge daervan heeft by zich benaerftigd
tot ene volledige verzameling van 't geen ons deswegens,
in die Schriften, voorkomt, tot op de Kerkvergadering van
ATiceen ; en de opgave dezer Stukken doet by needs vergezeld gaen van gefchied-, oordeelkundige en leerftellige aen .
merkingen, ter'ophelderinge van bet duistere en twyfelagtige, of onzekere, dat den Lezer zou kuranen belemmeren .
Zyn Hoogeerwaerde heeft zich voorgelteld hierin de tydorde to volgen ; doch indiervoege dat by eerst de Griekiche,
en dan de Latynfche Kerkvaders in opmerking neemr . Uit
dien hoofde bepaelt zich bet thans afgegeven eerlte Deel tot
Uittrekzels uit de Schriften van de zogenoemde Aposto'ifche
I7aderen, to weten,, Barnabas, Hermas, Klemens van Roy
vie, Ignatius en Polycarpus, verder nit die der Apologeten,
naemlyk, .7ustinus, Athenagoras, Theofilus, Tatianus ejt
Hermias, van welken laetften Schryver echter alleen ter
loops gewag gemaekt word, om dat zyn Gefcbrift niets be.
helst, 't geen tot de Gefchiedenis der Christelyke Leerftelli .
ge Godgeleerdheid gerekend zou kunnen worden to behooren . Wyders komt hier nog by, nit de grootere Griekfche
Schryvers , een Urttrekzel nit bet Werk van Ireneus, tegen
de Ketteryen der Gnostieken, waermede dit eerfte Deel be .
ilooten word . --- De Hoogleeraer ftelt door deze Verza•
ineling, op die wyze uitgevoerd, den oefengragen underzoeker, die lust heeft om de leer deter Vaderen na to fpooren, maer dien 't niet gelegen komt zich deze Schriften etgen to maken, en dezelven in 't oorfpronglyke to lezen , in
ftaet , om hiervan genoegzame kundigheden to verkry
gen . Om den zodanigen in die oefening to meer to
gemoet to komen, en to toonen, wat zy daeromtrent oordeelkundig in agt hebben to nemen , gaet 'er voor deze Verzameling ene Inleiding, waerin enige Aenmerkingen of Re.
gelen, hoe men de Schriften der Kerkvaderen ;lezen en be .
handelen moot, voorgelteld worden. Ze zyn de tien volgenden .
„ i . Men moet de leere der eerfte Kerke met zekere
koelhartigheid opzoeken, zonder bet voor noodzaaklijk to
bouden, of als een pligt aan to zien, om ze in alle dingen overg
enkomftig met onze tegenwoordige denkbeelden
to vinden : en zig Reeds daer bij vQoritellen , dat men
Wets
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niets to winnen of to verliezen heeft, bij bet geen de Va•
ders eertijds moogen geloofd of niet geloofd hebben .
„ 2 . 13tj bet gebrLLiken der Ouden en derzelver getuige .
nisfen, om daaruit bet Leerftelzel hunner Kerke to bepaalen, moet men den Text zelven, en den zin 'er van, ge .
hjk ook bet gezag van den Schrijver , naauwkeurig en
zorgvuldig onderzoeken . ---,-- De Text, waarin die getuigerrisfen liggen, moet oordeelkundig egt zijn ; dat is,
men moet, zoo niet volkoomen zeker, nogtans zeer waarfchijnlijk, den Schrijver, of altans de Oudieid van bet
Boek kennen, bet welk men voor zig heeft, en geene gegronde rede hebben, om de plaats, waarop men zig be .
wept, voor valsch of ondergefchooven to houden .
• 3 . De verklaaring dier plaatzen uit de Schriften der
Kerkvaderen, die tot him leerttelzel behooren, en bet zelve ophelderen en bewijzen, moat gegrond en beweezen zijn .
• 4 . Gelijk bij elke gefchiedenis de getuigen en hunne
verklaaringen nlet bet zelfde gewigt noch dezelfde kragt
van bewijs hebben, dus moet men ook in de gefchiedenis
der leerftellige Godgeleerdheid dit onderfcheid wel in agt
neemen , om geene valfche of bijzondere gevoelens op re.
kening van de Kerk to fclirijven .
• S. Wanneer over bet algemeene Leerftel der Kerke, in
zaaken die thans in gefchil zijn , gefprooken wordt , en de
openlijke Belijdenisfen of Schriften, die eenig gezag hebben, daaromtrent ttiets bepaalen ; kan men met recht dat
gevoelen daarvoor aanneemen, voor bet welk zig meerdere
en vooral beroemde leeraars, in een en bet zelfde tijdvak,
eenpaarig of naa elkander verklaaren ; fchoon toen ter tijd
bet leerftuk aan geen bijzonder gefchil, of eenig onderzoek,
deswegen ontftaan, onderhevig is geweest.
• 6 . Om bet Leerftelzel der oude Kristen-Kerk duidelijk en bondig open to leggen, is bet met genoeg, flegts
eenige plaatzen en getuigenisfen over bet een of ander Leerftuk to verzamelen, naarmaate wij bet tans van belang rekenen ; maar men moot met dezelfde naauwkeurigheid gadeflaan en overneemen, al bet geen zij als een gedeelte der
Kristelijke geloofsleere voorgedraagen, en tot den omtrek
hunner Dogmatiek gerekend hebben, gefteld ook dat bet
droomen en dwaalingen geweest waren .
• 7 . Tot een duidlijk en nuttig doorzigt in bet godsdienftig zatnenftelzel der eerfle Kerke, behooren niet alleen de
geheele uitgeftrektheid dier waarheden, die toen in dezelve
naauwkeurig geleerd zijn, en de wijze hoe men dezelve
za-
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verbonden heeft ; maar ook de verdere historifcher
bepaaling der Leerflukken, hoe zij voorgedraagen, verflaan, verklaard, beweerd en tegen de tegenwerpingen verdeedigd zijn geworden .
,, 8 . 't Is vergeeffche moeite, wanneer men door gevolg
trekkingen en gisfingen, nit flellingen der eerfle Kerke, dire
gefchiedkundig waar zijn, anderen afleiden, en deeLerwijze
haar L eerflelzel uitbreiden en volledig maaken wil, wanueer
men van dezelve geene duidelijke verklaaringen en getuigenisfen in de Schriften van derzelver Leeraars vied ; want
op deezen komt alles aan, bet Been bier waarheid ziju zM .
,, 9 . Wij hebben geene vrijheid, om alle de leerflut, ken
onzer geloofsbelijdenisfe, welken wij hebben, en zoo als
wij ze hebben, hoe belangrijk en gewigtig wij dezelven oor.
deelen, in de Schriften der eerfle Vaderen op to zoeken, en
ze, zonder duidlijke getuigenisfen , is hun leerilelzel to
plaatzen, onder bet voorwendzel, dat bet hun aan de gele •
geuheid outbrooken heeft, om daar van to fpreeken, of dat
zij dezelven uit voorzigtigheid en dus met opzet verzweegen
hebben .
„ io . Wanneer wij de waare gefleldheid van bet Oudfle leerbegrip der Kristenen, in vergelijking met bet onze a
bondig kennen willen ; komt bet niet alleen in zoo verre
op de leerUellingen aan, of tzij altijd geleerd ziin , en of
'e'r in alle gevallen, een voldoenden getuigen , die ze gqkend heeft, aangeweezen kan worden ; maar ook, of zij
bepaaldlijk dien grooten rang, of bet regelmaatig algemeen
mezag bij hen, zo als bij ons, gehad hebben ."
Deze regels worden bier breeder ontvouwd, door voorbeelden opgehelderd en met nauwkeurigheid beredeneerd .
In de voltrekking van dit alles, heeft de kundige Vertaler
zynen Autheur op een vryen trant gevolgd ; waerdoor by
bet een en ander in des to duidelyker licht kon f'ellen .By de aenbeveling van dit Werk van den Hoogleeraer
Rbszler, maekt by tevens gewag van een ander Gefchrift,
't welk den nafpeureren van dit onderwerp van wezenlyken dicnst kan zyn . „ Al wie, zegt by, uittrekzels van
• gelijken aart, fchoon met een ander oogmerk , en in
„ verband met de geheele gefchiedenis van den Kristelijken Godsdienst, leezen wil, dien kunnen wij daartoe
• ken
• aanprijzen bet uitmuntend Werk van Y. -41. Schroeckh,
„ Hongleeraar in de Gefchiedenisfen op de Moose School
„ to Wittenberg, wiens Christlzche KirchengeJcl .~chte , hoe„ wel van een vrij langen, adcm, de moeite rijklijk bey, loont, en verre boven mijn lof is ."
J. But-
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3.15LEULAND, Icon Tunicx Villofx Inteflini Duodeni, juxta

felicem vasculorum inpletionetn . Ipfls coloribus, qui in
Prxparato confpiciuntur edita . Trajed i ad Rhenum ,
spud B . Wild & Y. Altheer, 1789 . In 4to- m . f.
e geleerde Bleuland levert bier eene uitmuntend fchoo=
ne Afbeelding van een gedeelte van den 13innenflen Rok
des Twaalfvingerigen Darms .
Het voorafgaande Tra&aatje flrekt ten betoog van de nuttigheid der Ontleedkundige Afbeeldingen, en geeft tefl'ens
den welverdienden roem aan die Mannen , welke daarin
veele anderen overtroffen hebben, waarby dan aan de, door
hunne nagelaatene Werken, onfterffelyk gewordene Houbraken, Wandelaar en vooral Yohannes l'Admiral, naar verdienflen gedagt word ; en bet is op bet voetfpoor van deri
laatstgemelden, dat onze Autheur dit Plaatje , door den
vindingryken .7. Kobell, volgens de naauwkeurige en gekouleurde tekening van den Kunflenaar M. van der Yagt,
naar een door den Schryver opgefpooten Prxparaat, met alle
vereischte juistheid vervaardigd, den Kenners en Beminnaars
van Anatomifche Afbeeldingen aaubied .
Daar de byzondere waardy van dergelyke Kunstflukkeri
boven alles afhangt van de volkoome gelykheid die dezelve
met den natuurlyken ftaat dier deelen zelve hebben , en dat
niet door eene to geweldige, of to heete,Opfpuiting de vaaten verfcheurd of tegennatuurlyk opgefpannen geweest-zyn ;
zo oordeelen wy alle redenen to hebben , om bet Pr eparaat,
zo wel als deAfbeelding, by uitftek to moeten pryzen, alzo
wy, door ondervinding, de juistheid en overeenkomst van
dceze laatfle met foortgelyke Pra ;paraten, en den natuurlyken toefland der deelen zelve, wel meenen to kennen .
Liefhebbers van met kouleuren gedrukte Plaaten, bet zy
dat dezelve teffens Beminnaaren der Ontleedkunde zyn of
niet, ontvangen hierdoor een Stukje, bet welk, met alien
regt, eene plaats in hunne Kunstkabinetten verdient . En zy
die Voorflanders en Liefhebbers van Vader1 Bdfche Voortbrengfels zyn, zullen zig met ons verheugen, dat dit kleine plekje gronds, in navolging van den in dit vak zo beroemden Heere C. Ploos van Amftel, ook eenen Sepp, en
nu wederom deezen Kunftenaar voortgebragt heeft . Ondertusfchen wenfchen wy den geleerden Autheur tyd , gelegeuheid en lust, om ons met zodanige Afbeeldingen te kuanen begunfligen , waarin by uitflek het onderfcheid der
kou.
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kouleuren van veel aanbelang is, zo als, om maar iets to noe •
men, by de groote en klenne Herfenen en wat daartoe be •
hoort ; dit zoude voor eerstbegiunenden van groot nut, en
voor andereLiefhebbers, in dit vak derNatuurkunde, gewis
hoogst aangenaam zyn .
Grondbeginfels der Meetkunde, door j . H . VAN SWINDENS
Hoogleeraar in deWysbegeerte, Is-, Natuur-, en Sterrekunde to Amfterdam, Lid van verfcheiden geleerde Ge •
nootfchappen . Te Amfterdam by P . den Hengst, 1790 .
In gr . 8vo. 586 bladz .

doet bet Vaderland veel
Hoogleeraar
door de uitgave van deeze
Dedienst,
voordragt van dezelve is zo onderfcheiden
VAN SWINDEN

Grondbeginfels der

Meetkunde . De

van anderen, als zy veele van die in duidelykheid, orde
en nieuwheid, overtreft . l a den jaare 1786 gaf zyn Hooggeleerde een kort begrip der Meetkunde, in bet Latyn , in
't licht, tot welkers opflelling hem het in 1785 aanvaard
hebbend Onderwys in de Wiskunde, aan de doorluclltige
Schoole van ArJterdam, genoodzaakt had. Eeiic bloote
Vertaaling van dat kort begrip, ten dienfle van zodanige
Leerlingen welke zyne Lesfen in her Nedrduitseh wilden by .
woonen, zou een minder werkzaam Lecraar mogelyk zeer
voldoende zyn voorgekomen ; doch dit was zo niet by den
Heer VAN SWINDEN . Deeze begreep dat by dat werk merkelyk moest verbeteren , en in alle opzichten volmaaken,
en wel to meer, daar wy in onze taal met Boeken van died
cart ilecht voorzien zyn ; en heeft dus, met medehnlp van
den Veer PIETER NIEUWLAND, Lec`lor in de Wis-, Sterre-,
en Zeevaartkunde to Amflerdam, (welke met alleen de
Proeven nagezien, maar bet geheele Werk, v66r bet ter
Persle ging , nagegaan , en met gewigtige aanmerkingen
verrvkt heeft) een veel beter en vollediger zamenflel ten
voorfchyn gebragt, dan wy, tot nu toe, gehad bebben .
In de eerfte plaats heeft de Hoogleeraar getracht, „ oni
niets weg to laaten van den fhikten bewystrant der Ouden,
waarvan EUCLIDES en ARCHIMEDES ons zulke voortreffe.
lyke voorbeelden hebben nagelaten, en geen moeite ant
.,
men om zeer naauwkeurige denkbeelden der zaaken voor
to draagen ; iets dat op eerie zeer aanmerkelyke wyze, in
de meeste hedendaagfche boeken , die den naam van Grondbegmzelen der 1\leetkunde draagen, verwaarloosd wordt .
aLENG. 1791 . N0 . 4 .
M
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Den geese to vormen, denzelven aan die naauwkeurigheicl
Iran denkbeelden, aan lien ftrikten redeneertrant , aan die
volmaakte aaneeugefchakelde bewyzen , to gewennen, is
een der hoofdvoorwerpen, welke men zich in bet ondarwyzen der Meetkunde voor oogen moet ftellen : eene det
voornaamfte redenen, die de jonge lieden moeten aanzetten om dezelve to leeren . $ 'Er is ," zegt, to recht, QULNCTILIANUS (*), ,in de Meetkunde, cen gedeelte dat voor
„ de jeugd nuttig is : want bet verftand wordt 'er door
„ geoeffend ; de geest gefcherpt ; de fnelheid in de bevat„ ting fpruit uit dezelve voort : ja zelfs de Meetkunde is
„ nuttig,niet zo als de andere Kontlen, wanneer men ze
verltaat, maar ook zelfs wanneer men ze leert ." En
&t is juist dat gedeelte, dat gewigtig gedeelte , dat men
verwaarloost, wanneer men lets van den ftrikten redeneertn bewystrant der Ouden agterwege laat, onder voorwendfel van de zaaken bevattelyker voor to ftellen, of aangehIa mer to maaken .
In de tweede plaats heeft de Autheur getracht, dit Werk
in eene bekwaatne orde to I•c hikken, en de verfchillende
foprten van voorwerpen, zo veal mogelyk, dfzonderlyk to
befchouwen . Dat dit veele moeite gekost heeft, om bet
zonder gaaping to verrichten , kan men ligt opmaaken .
Hy heeft bet best en gefchiktst geacht, om de rechte lynen afzonderlyk to befchouwen, zonder derzelver eigenfchappen, nit die der Driehoeken to moeten afleiden ; en
dan eerst tot de Driehoeken over to gaan : de rechtlynige
Figuuren of to handelen , alvoorens over den cirkel to
fpreeken, enz. Men klimt this in de daad trapswyze, en
in eene geregelde orde op, zynde bet Werk in XVII Boeken verdeeld, van welke de vyf laatfte enkel Werkftukken
ibehelzen, en op deeze wyze volgen . Ilte BOzK, over de
algemeene eigenfchappen der rechte Lynen, ze wet in zich
zelf befchouwd , air in zo verre zy de hoeken van Driehoeken en hierhoeken uitmaaken , of derzelver zyden zyn.
IIde BOEK , over den inhoud der rechtlynige Figuuren .
Tilde B'OEK, over de Evenredigheid . IVde BOEK , over de
gelykvormigheid der Ftguuren , en de reden van derzelver
zyden en inhouden.
We BOEK , over den Cirkel . Vide
BOEK, over de infchrevene en omfchrevene Yeethoeken . Vllde
EOEIC , over den omtrek en den inhoud van den Cirkel :
VIllfte BOEK, over bet meeten van Hoeken door Cirkelboo_

gin 9
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gen , en het berekenen van dezelve door Choorden, Sinusjen , Tangenten en Secantere . IXde BOEK , over de Driehoeksmeetang . Xde BOEK , over de ligging en /nydirig der
Vlakken . XIde HOEK, over de ligchaamelyke Figuuren, die
door vlakke oppervlakten bepaald zyn, en het Xllde JJOEK ,
over den Rot of Cylinder, den Kegel en den Kloot . Gaande bet Isle BOEK der Werkftukken, over de rechte Lynen .
Het 2de over de Hoeken ; bet 3de over de rechtlynige Fiuuren ; bet Ode over den Cirkel ; en bet 5de over de be~shryving van Figuuren, in en om den Cirkel .
Maar het voornaamfte dat de Heer VAN SWINDEN beg
doelde, en dat, zo als wy reeds gezegd hebben, hem gelukt is, is het voortbrengen van een veel vollediger za,
menflel, dan wy tot beden hadden . „ De grootfle voorflanders van EUCLIDES (zegt by) kunnen niet ontkennen,
dat 'er niet alles in EUCLIDES gevonden wordt, wat men
thans volflrekt noodig heeft, om, of zich tot de pra&yk
van de Meetkunde bekwaam to maaken, of tot de Natuur-,
en Sterrekunde over to gaan . Men vindt niets over de
inhoudvinding der Figuuren ; niets, of byna niets, over
de Theorie der Veelhoeken ; niets over de reden van deli
omtrek, van den Cirkel tot den Diameter ; niets over de
Driehoeksmeeting ; niets over de fchoone ontdekkingen van
ARCHIMEDES (die eerst 70 jaaren na EUCLIDES leefde) omtrend den Cylinder, Kloot en Kegel, enz. zo dat men ,
na EUCLIDES afgehandeld to hebben, nog dat alles nit andere Boeken moet ontleenen . Zy kunnen niet ontveinzen
dat men van de dertien of vyftien Boeken van EUCLIDES,
thans alleen de zes eerfle, bet XI, en XII, gebruikt : her
VII . VIII . IX . X, overflaar, om dat men die ftoffe thans
anders behahdelt ; bet XIII . XIV, en XV, deels otn dat
men ze minder nuttig acht, deels om dat men ze op lien
trant, alS EUCLIDES ze behandeld heeft, niet verflaan kan,
zonder bet Xde Bock, dat zeer moeilyk is, volmaakt to
verftaan . Die Boeken zyn echter in hunne foort vooral
niet minder fraai dan de agt welke men gebruikt : bet Xde
komt my voor een meesterfluk to zyn . Geeft men dan
toe, dat 'er eenige flukketl zyn, die men beter kan, of
anders ntag , behandelen , dan EUCLIDES gedaan heeft ,
waarom ook dan niet aan zyn geheel flelzel alle verbetering en vermeerdering toegebragt, die men nuttig oordeelt?"--De Hoogleeraar heeft niet gefchroomd, om dit laatf'e to
volvoeren . Hy heeft niet alleen cenige VoQrflelfen uit bet
M a
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V_1I . VIII . IX, en X Boek, maar zelfs bet geheele XIII .
XIV. en XV, Boek ingelascht, en zo kort als duidelyk bewezen . Bovendien, die nuttige voorftellen, die niet by EUCLIDES, maar wel in andere elementaire Werken gevonden
worden : alsmede zulken, welke men in geene der laatstgemeldeii, maar elders verfpreid„ aantreft , en waarvan
echter het gebruik zeer aanmerkelyk is , voorfil in de Natuurkunde ; deeze alle heeft de Autheur in dit Werk ge .
bragt : onder welke zich dan ook de fchoone ontdekkingen
van HUIGENS , SNELLIUS , LUDOLF , VAN CEULEN , DU
PAY en SAURIN bevinden, die byna in vergetelheid geraakt zyn, doordien ze in Boeken flaan, welke men naauwelyks meer leest .
Wy twyffelen geenszins , of deeze Grondbeginfels der
Meetkunde zullen, by alle Liefhebbers der Natuur-, en
Wiskundige Weetenfchappen , met blydfchap ontvangen
worden, to meet daar de leer der Limieten, in dit Werk
voorkomende i nog door niemand , in onze taale , befchreven is .

Y'aderlandfche Historie, vervattende de Gefchiedenisfen der
Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der NoordAmericaanfche Onlusten , en daar uit gevolgden Oorlog
tusfchen Engeland en deezen Staat, tot den tegenwoordigen tyd . Uit de geloofwaardigfte Schryvers en egte Gedenkftukken zamengeftell . Met Plaate,a . Ten vervolge
van WAGENAAR'S Vaderlandfche Historie. Jhde Deel .
Te Amft . by J. Allart, 1790- In gr . 8vo . behalven het
Register, 38o bladz .
Historie, tot vervulling van bet Tydvak , waarmede
zyne Historie eigenlyk een aanvang neemt, en bet Tydperk , verloopen tusfchen den Jute MDCCLII en
MDCCLXXV, drie Deelen gegeeven heeft,behelzende den
tyd der Gouvernante ANNA de Minderjaarigheid van
WILLEM DEN V, -- en 't geen 'er, tints diens Meerderjaarigheid, tot op bet begin des Anaericaanfchen Oorlogs
gebeurde, Waaivan wy op zyn tvd melding maakten, gaat
by in het tegenwoordig Deel~, t IVde des I7 rvolgr, voort,
om de Gebeurtenisfen, van 't Jaar MDCCLXXXI, reeds
in het hide Deel aangevangen, of to werlcen, en 'er een
gedeelte van 't geen bet Jaar MDCCLXXXII merkwaardigs opleverde, daar by to voegen .
He
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Het Deel, voor ons liggende, is in drie Boeken onderflheiden . Het V1111te, waarmede bet aanvangt, behelst :
de ontwerpen van Vrede, die ter haane gebragt, en de
daadlyke voorflagen tot denzelven die 'er gedaan wierden .
De voordeelen der Noord-Americaanen op de Engelfchen behaald ; den voorflag van ADAMS, om een Verbond van
Vriendfchap en Koophandel tusfchen deezen Staat en de
Americaanf'che Staaten to fluiten , met bet geen daaromtrent
voorviel ter vertraaginge ; de aanpryzing van eene Verbinte.
tenis met Frankryk ; den aandrang van den Penfionaris VAN
BERCKEL, om afdoening zyner zaake tegen de Betigtingen
van YORKE ; de bezwaaren van Amfterdam tegen den Hertog
VAN BRUNSWYK ingebragt, met de gevolgen hiervan .
De
komst van JOSErt-JUS DEN II bier to Lande ; zyn aftlaan
van bet verzoek der Ant-werpenaaren om de Opening der
Schelde, en zyne begeerte om de Barriere Steden to ontmantelen ; den \Vatersnood in Gelderland ; alsmede het oprigten
van een Graftombe voor II . DE GROOT ; met andere byzon.
derheden, 's Lands belangen betreffende .
Het IXde Boek befchryft een Jaar zonderlingen Oorlogs y
vol van de vreemdfte binnenlandfche voorvallen : en die, als
men de toebereidzelen , met den aanvange des Jaars
MDCCLXXXII gemaakt, bier in 't breede befchreeveu,
in overweeging neemt, met alle heftigheid fcheen doorgezet
to zullen wordcn ; wat 'er wegens de Uitfchryving van den
Dank- Vast- en Bededag gebeurde ; de beraaming van een
Plan , om gemeenfchaplyk dit Jaar met Frankryk to ftryden ;
wat onze Vloot uitvoerde ; klagten over derzelver Werkloosheid, en 't geen deswegen in de Hooge Vergaderingen voorviel ; de Bezending aan zyne Hoogheid, en bet inleveren zyner l\'lemorie .
Met het Xde Boek vat de Schryver den draad der Zeeverrigtingen deezes Jaars, welken by afgebrooken hadt om de
menigte van gewigtige Raadspleegingen en Befluiten,'s Lands
Zeedienst hetreffende, in 's Lands Hooge Vergaderingen,
met de daar by komende omfiandigheden, to boeken, weder op . Lu treffen wy bier een breed verilag aan van de
aanleidende oorzaaken tot den Tocht na Brest, met deszelfs
mislukkivg, en den aanvang des ongenoegens deswegen ; de
verrigtingen onzer aangewakkerde Kaapreederyen ; bet Voorfel van Am/terdam over bet volduuren van de Gemeenfchap-lyke Krygsverrigtingen met Frankryk, en bet vernieuwen
des Handelverdrags met dat Hof. 't Gefchil der Amfterliamfche Ileeren ter Dagvaard over bet uitbrengen van de Stad
last,
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last , bier oorfpronglyk medegedeeld ; alsmede den Nat
der Zeevaard en des Handels ten deezen Jaare .
flit is de zeer verkorte inhoud der zaaken in dit IVde
Deel voorkomende, die, naar derzelver aangelegenheid,
meet of min uitgewerkt, en overal met oorfpronglyke
$tukken geflaafd, ons dit vreemde tydperk van 's Lands
Gefchiedenlsfe getrouwlyk fchetzen . De aangelegenfle zyn
veelal zo breed, dat wy 'er Been voor ons beftek kort
genoeg vinden.
Het verregaand en onvoorbeeldlyk gefchil in den Lande
,over de Uitfchryviug van den Dank Vast- en Bededag des
Jaars MDCCLXXXII, en bet invoeren der Bedeftonden,,
zullen wy, fehoon eenigzins verkort , hier overneemen,
zo zeer ten blyke ftrekkende van de onderfcheide denkwyze, toen plaats grypende .
„ Voorlang ," vangt de Gefchiedfchryver aan, „ heeft
men opgemerkt, dat de Petitien tot den Staat van Oorlog , de Aanpryzingen van en Befluiten op dezelve , niet
weinig lichts verfpreiden over de Staatsgefteldheid van ons
sand, of althans de begrippen der Beftuurderen aan den
dag leggen ; men wil ook doorgaans nit de Brieven dos
,ftIgemeenen Dank- Vast- en Bededags, aan de Landzaaten
bevelende , kunnen opmaaken wat de daadlyke en by
Lands Vaderen waarfchynlyk toekomftige Staat van den
J,ande zy, en bet is geenzins onregtmaati~ , dat men dusidai ig eene Uitfchryving eenigzins in zulk een licht befchouwo : naardemaal dezelve den Leeraaren, als Voorgangers des Volks, in de allerftaatlyk to Verrigting voor
een Land, moet voorlichten, oni over de zaaken des Vaderlands, naar rydsomftandigheden , gepast to fpreeken,
naar eisch to bidden en to danken, en teffens de gedagten en overleggingen vats elk Ingezeten in dit Godsdienftig bedryf to heftuuren, - Dan vertoonde zich in
de Staatsbefluiten een grout verfchil in denkwyze (*) ,
ten aanziene der Uitfchryvinge van den Dank- Vast- en
Bededag deezes Jaars, deeden zich byzonderheden op, die
7.o groot eene verwydering van denkwyzen aan den dag
lagen', als zich immer zo openlyk lieten zien .
„ t Zal derhalven der moeite waardig weezen, een ge.deelte van den veel gerugtsmaakenden Biddsgsbrief bier to
plaatzen, „ Een Regtvaardige en Aanbiddelyke Voorzienig„ heid,

's

(*i N. Nederl. .7aarb . 1782 . bl. I29, 132, 347 ,

den Neder-Rhyn, lIde Deel, bl . 5 11 , 531, 542-
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• held, die ons zo lang to vergeefsch heeft aaargetnaand,
• en zyne kastydingen toegezonden , naa dat zyne waar„ fchuwingen onverzettelyk zyn verwaarloosd , blyft nog
• aanhoudend ons door zyne oordeelen bezoeken . Hetjaar,
• 't geen wy laatstlyk geemdigd hebben, is een tyd geweest
Aangetast door
• van duisternis in veelerlei opzigten ;
• een magtig Geallieerde , die onze Vyand is geworden ,
,, hebben wy moeten zien, dat onze Colonien zyn aange .,
• vallen en genomen, en dat onze Koophandel en Zeevaard,
• (de Bronnen van onzen Voorfpoed en zelfs van ons Be• aan,) gevoelige flagen zyn toegebragt . Dubbele Plaa• gen van buitenlandfche Ongelukken en binnenlandfchc
• Verbitteringen hebben wy ons Land zien verwoesten .
• In bet midden van deeze duistere en beklaaglyke vertoo„ ningen, zyn de Zonden en Ongeregtigheden des Volks
„ geenzins verminderd ; maar alles fchynt in den voorigen
„ ftaat to zyn gebleeven . Dezelfde ongevoeligheid en zorg,
„ loosheid, in 't midden van bet grootfte gevaar ; dezelfde
„ Ydelheid en Weelde ; dezelfde verbastering van Zeden en
„ Gedrag is ons by gebleeven ; eene Onverfchilligheid
„ omtrent den Godsdienst ; een bedorve Zelfsliefde en
„ Eigenbelang ; de gronden van de waare Vaderlandsliefda
„ ondermynende Hevigheden en Tweedragt ; kleinagting
,, voor de Regeering ; een losfe en onbeteugelde Geest van
• Anarchie ; een van de ongelukkigfte tekenen van een ver„ zwakt en afneemend Volk, hebben by ons de overhand
„ genomen, Dus knstydt ons de Voorzienigheid niet alleen
„ door de Verwoestingen van den Oorlog, maar maakt ook
„ onze eigene Ongeregtigheden tot werktuigen van onze.
Men hadt den Allerhoogften to bidden,
„ Onheilen .
„ om de ophouding van deezen verderflyken Oorlog , etn
• zynen Zegen, over bet aanwenden van de wettige mid„ delen, om een eerlyke, on met bet belang van den Stan
„ overeenkomende, uitkomst daar van to verkrygen, of to
• fmeeken ."
„ Wanneer deeze Uitfchryving ter Vergadering van Hod,
land werd ingeleverd , en ten voorwerpe van raadpleeging
ftrekte, lieten veele aanzienlyke en mindere Steden haar ongenoegen blyken, over de koelheid waarmede van den Oorlog gefprooken werd . De meesten waren met Dirdrech#
misnoegd , om dat de geheele Uitfchryving Been enkel woord
repte, van de verpligting in Dankzegging aan de Godlyke
Voorzienigheid, voor den gelukkigan uitflag van bet Gevegt
op Doggersbank ; en dat in de voorgefchreevene Gebedett
X 4
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n.iet kwam, het affmeeken van 's Hemels Zegen over de Wa .penen van den Staat . De Stad Schiedam, to dier gelegenheid, zich mode vrugtloos hebbende laaten hooren , het,
door haare Afgezondenen , kort daarnaa , met opzigt tot dent
Biddagsbrief, ter Vergadering van Holland, eene vcrklaarmg
doen, to meer optekenens waardig, om dat dezelvo, fchoon
door die Stad geuit, het gevoelen veeler Leden behelsde,
• Men oordeelde zich, van wegen de Regeering dier Stad,
• verpligt, de lwcentieufe handelingen van de Gedepttteerden
„ ter Generaliteit to moeten capteeren : daar het voor dezel
„ ven onverantwoordelyk is, om, zonder pra :allabele voor„ kennis en beoordeeling van Hun Ed . Groot Mogenden,
„ en dus van wegen de Rcgeering der Stad , tot de Unt„ ichryving van eenen Algemeenen Dank- Vast- en Bcdedag
„ to hebben geconcludeerd, waarvan de Extenfie geene ger
• ringe Reproches verdiende, wegens de aanmerhelyke Omis• faen , welke daarin gevonden werden , als gewaagende
• in geenen deele van do verpligte Dankaltaaren aan het
„ Godlyk Albefluur, voor den gednfaingueerden byfland aan
„ 's Lands dappere Zeeheden , op den vyfden Augustus
• MDCCLXXXI, op Doggersbank betoond ; maar integer=
,, deel zulks, als ware het een onverfchillig Object, pas„ feerende ; en , daarenboven, even als een noodloos in„ gredient voor de publieke Gebeden, de allernood ,aaklykfle
„ inroeping der Godlyke hulpe , voorby pande , om's Lands
„ Navale W apenen , tegen onzen onregtvaardigen Vyand a
„ glorieuslyk to willen Zegenen (*) ."
„ By de openbaare aankondiging, was het misnoegen der
Landzaateu, op denzelfden grond fteunende, vry algerueen,
en groeide het aan , toen het gerugt verfpreidde , (met welic
eene zekerheid, laaten wy aan zyne plaats ,) dat een Engelsch
Predikant de Opfleller was, van dit zo veel opziensbaarend,
en van veelen gewraakt, Stuk ; gefchikt, om, in eene allerernfl:igile omilandigheid, ten voorfehrift to dienen . Niet
weinige Leeraars, eer de infpraaken van_hun Hart, dan die
Opgave, volgende, gingen, op eenen anderen trant, hunne
Gemeentens voor, Dankzeggingen,wegens de Overwinning
op IDoggersbank, als't behoud onzer Vryheid, klommen ten
Hemel, gepaard met de vuurigfle Smeekingen om Zegen,
over onze Wapenen in deezen ons hoogst -onregtvaardig
aangedaanen Oorlog,
,~ Ge(*) Aeeze warden , in den aanvang van dit Boek , opge.
pevea.
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„ Gefchiedde dit in Holland, en elders, uit eigen beweeging der Leeraaren, daardoor dankbehaalende by alien, die
hun wederzin betuigd hadden, om eenen Biddag, in gevolge
der gedaane Uitfchryvmg , to vieren , in hlisfngen vondt
men goed , de Stads-Predikanten aan to fchryven , „ om
„ GOD Almagtig to Danken
voor den zigtbaaren By„ fland , welke het Hem behaagd hadt aan de Wapenen
„ van Nederland, in den Zeeflag van den vyfdenAugustus,
„ tegen de blykbaare Overmagt der Vyanden to bewyzen ,
a , alsmede voor de byzondere bewaaring der Stad hlisfzngen
„ en Zeeland , voor een bedreigden Vyandlyken aanval ;
„ om GOD to fmeeken, dat het Hem genadiglyk behaagen
„ mogt, to verydelen alle dergelyke onderneemingen ; en
„ ten then einde to Zegenen de Wapenen van deeze Repu„ bliek, de Onderneemingen van byzondere Ingezetenen tot
„ afbreuk van den Vyand aangewend, en de welmeenende
„ poogingen der Regeeringe ter befcherminge van hun Lee .
„ ven, de Vryheid en de Bezittingen der goede Ingezete,, nen, -- en eindelyk, om de Gemeente op to wekken,
„ tot regtmaatige gevoelens van Erkentenis , Dapperheid,
„ Liefde tot het Vaderland, en Vertrouwen op den Godly„ ken Byftand, en op de Waakzaamheid der Regeeringe ;
„ en om vooral deeze gevoelens to toonen by eenen Vyand„ lyken aanval, - kunnende de Gemeente daar toe wordea
„ opgewekt, niet alleen door de herinnering der Pligten,
„ die dezelve als Chrzstenen en Burgeren betaamen ; maar
,, ook door de overweeging van de Regtvaardigheid der zaak
,~ van Nederland, de Verbondbreuk en Moedwil van onzen
„ Vyand , het doorlugtig voorbeeld haarer Voorouderen,
„ de Voorregten der tegenwoordige Conflitutie, en -de ge„ lukkige uitkomst die men van zulke rechtfchaape begrip,, pen, order den Godlyken Zegen, zou mogen verwag„ tell ( ) ."
„ Vreemd was dit aanmerkelyk Byvoegzel tot den Biddagsbrief , in eene byzondere Stad ; dan allervreemst , en
zonder voorbeeld, dat een geheel Gewest die LJitlchryving
afkeurde, verwierp, eene andere opftelde en verzondt . Dit
deeden de Staaten van Friesland , en , zal een gedeelte dier
Uitfchryving, met de andere vergeleeken, best uitwyzen,
waarom zy tot deezen veel gerugtsmaakenden ftap kwamen .
„ Het heeft ors mogen gebeuren, door den GOD onzer Va„ deren, tot nu toe to zyn behouden en gefpaard, onaan,, ge .
(") N. Nederl. Yaarb . 1782 . bl . 227.
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„ gemerkt een magtig Nabuur zich niet heeft ontzien, em
„ de heiligheid der Verbonden zigtbaar to fchenden, door
„ onzen Koophandel de treffendfle flaxen toe to brengen,
„ onze Scheepvaard gewelddaadig to Nemmen, de Sche .
„ pen trouwlooslyk uit to plonderen, en geheel weg to too .
„ ven, ons den Oorlog onregtvaardiglyk aan to kovdigen,
„ en onze Bezittingen, buiten Europa gelegen, verraadlyk
• aan to tastes , en to overmeesteren, in eenen tyd, dat
„ Nederland, zich in eene weerlooze gefleldheid bevondt 1,
„ en dus to eenenaal buiten ftaat, om deezen alzins gedug .
„ ten Vyand to Water bet hoofd to kunnen bieden, en aich
„ tegen zyne onbillyke eifchen kragtdaadig to verzetten ; zo
• heeft de flerke Arm des Allerhoogften, ons en ons Bier„'baar Vaderland, tot nu toe goedgunflig bewaard , en het
„ begiuzel onzer Wapenen alrede gezegend ; onze Vloot,
„ hoe gering en zwak die ook ware, heeft egter voor de
„ Overmagt van den trotfchen Vyand niet behoeven to buk„ ken ; by leverde den Zeeflag, by werd, door de welbe .
„ leide dapperheid onzer wakkere Zeehelden , tegen zyns
„ verwagtmg aan, overwonnen, genoodzaakt of to deinzen,
„ en zich buiten het Gevegt en bun gezigt to begeeven, zo
„ dat wy, met loffpraaken op onze tongeu, vermelden mo„ gen, dat de GOD der Heirfchaaren met ons ten Stryde i&
„ geweest! --- Dat met ddn Hart en ddne Stemme de vut„ rigfle Gebeden tot con opgezonden worden, om ons to
„ verlosfen van de Rampen en Zwaarigheden onder welken
„ wy zugten, om zynen kragtdaadigen Zegen over de Wa„ pen en van den Staat, ter vernederinge cn afbreuke van een
„ Vyand, die, door zyn betoonde Onregtvaardigheid, ons
„ in Oorlog ingewikkeld, en de grootfte fchade bereids toe„ gebragt hadt, opdat wy, door een manmoedig gedrag en
,, op bet loflyk voetfpoor onzer Vaderen, eenen eerlyken,
„ voordeeligen en duurzaamen Vrede, onder's Hemels
by- Hand, wederom bekomen mogten (*) .
In Gelderland, Overysfel, Utrecht, Holland en Zeeland,
werden lklaandlykfche Bedeflonden ingefteld . „ Over dit
invoeren der Bedeftonden,werd zeer verfcheidenlyk gefprooken, en 't zelve van niet weinigen gewraakt, uit aanmerking , dat Bedryfloosheid en Bidden om Zegen, luttel by
elkanderen voegden, om 'er geen harder naam aan to geeven ; dan nergens flak dit misnoegen flerker door dan to Goes
in Zeeland. Burgemeesters en Raaden lieten, in Hooimaand,

ter
(*) N. Nederl. .7aark. 1782 . hi . 373,
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ter Vergadering van Staaten inbrengen, „ dat zy mede be• willigd hadden in he t houden der MaandlykfcheBedefton• den, in die vaste veronderftelling, dat 's Lands Schepen,
• in zo verre die in gereedheid waren, eindelyk eerlang tot
y , den eenen of anderen gewigtigen Krygstocht zouden wor• den gebruikt ; maar dat zy zulks, niet gefchied zynde,
~, vermeenden, dat men bet houden der Bedeftonden moest
• ftaaken , 't welk zy aan hunne Medeleden op 't ernftigst
• verzogten ; vermids zy, by ontftentenis, zich gedwongen
• zouded vinden , in hunne Stad , die plegtigheid geen
;, voortgang to doen hebben ." Schoon hlisfsngen met die
van Goes, ten aanziene van de regtmaatigheid hunner begrippen, volkomen inftemde ; fchoon Zierikzee erkende ,
„ dat zo lang 'er van 's Lands Schepen geen behoorelyk
• gebruik-werd gemaakt , bet geheel ongerymd zou zyn,
• den Zegen van den Hemel over de Wapenen van den Staat
• of to bidden," deeden de Steden wat zy konden, om Goes
van bet aandringen op (lit Voorf'el to doen afzien .
,, Op den Landsdag, in 't einde van Zomerauaand, to
Leeuwarden gehouden, floeg bet Kwartier van Oostergo aan
drie andere Kwartieren'voor, bet vastitellen van een plegtien Nlaa*idlykfchen Bedeftond, en boodt Jeffns een Opftel
5 er Uitfchryvinge ter goedkeuringe aan . In 't zelve laaten
zy zich , onder anderen , ten opzigte van de Smeekingen,
welke zy wilden, dat, in die Bedeuuren, tot den Allerhoogiten zouden warden opgezonden, in deezer voege hooren .
• Dat Goo zich onzer wilde ontfermen, met aan de Beftuur• ders van dit Land, en verdere Regenten van dit Gemee• nebest, alle vereischte Wysheid en Voorzigtigheid, ge• paard met de oude Nederlandfche Cordaatheid in derzelver
• Raadsvergaderingen, genadiglyk to verleenen, en hunne
„ Befluiten met Godlyke Zegeningen to bekroonen ; ook aan
„ zyne Doorlugtige Hoogheid , den Admiraal Generaal, wien
i , bet beftuur der Vlooten , als een gevolg der ysfelyke Be• roeringen en verwarringen van de Jaaren MDCCXLVII
„ en MDCCXLVIII, is opgodraagen, de hoogst noodige
• Wysheid , Kloekmoedigheid, Doorzigtigheid en manlyk
• Beleid, genadiglyk to fchenken, opdat dezelve, vervuld
„ met eene blaakende Liefde voor dit ons Vaderland, en
;, brandenden yver, daadlyk, aan 't gewigte van die op zich
• genomen Post , beantwoordde ; middelen, door onnoe• melyke kosten byeen gebragt , in 't werk to ftellen, en
• naar zulks het den Heere der Heirfchaaren behaagen mo~, ge, onze Onderneemingen, Vlootelingen en Wapenen ,
,, ge .
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„ genadielyk to Zegenen, opdat onze Finn.ntien niet inees
„ vergeefsch in 't vervolg uitgeput, en 't Land met onbe~.

„
„
„
„
„
„
„
„

taalbaare Schulden vrugtloos overlaaden werde ; maar de
trotfche Brit dens gevoelig moge leeren, om niet langer
voor onze Kusten to verfchynen , op onze Wateren to
kruisfen, en onze dappere Zeelieden, door vermetel uitt
tarten, to hoonen ; maar den hoogmoedigen Vyand, in de
.on,
Mogenheid van
( die zich zo goedertierenlyk op de
Doggersbank heeft gelieven to verheerlyken, tganmoedig
to beftryden , en meermaalen to overwinnen, om dus een
31 algemeenen, eerlyken, voordeeligen en bettendigen Vrede,
,, to bekotnen . -- En, daar men, zedert over lange,
„ wegens eene vertraaging aangaande bet Zeeweezen, met
„ de grootfte reden geklaagd heeft ; doeh de Veroorzaakers
„ daarvan, tot bier toe , nog onbekend zyn, moeten wy
„ een Alweetend GOD Op 't ootmoedigst fmeeken , dtzul„ Yen to ontdekken, ten einde dezelve aan den Regter over .
„ geleverd, en zonder aanzien van Perfoonen of gang, en
„ zonder Conijiventie of Pardon, openlyk geftraft, en dit
„ goede Land van ontaarde Pesten, die de boH'ten haarer
„ Moeder wreedlyk vaneen fcheuren, to zuiveren ; en als
„ 'er ook dezulken mogten gevonden worden, die by aan.
„ of voortgang, ter bereiking van verkeerde eindens, onbe„ fchaamd mogten tragten, om zelfs Leden van de hooge
„ Regeering , door beloften of dreigementen , tot hunne
„ belangen over to haalen, dat dezulken mogen bekend,
,, of wel hunne ACHITOFELS Raadgeevingen tot Zotheid
„ gemaakt zy , wegens hunne Misdaaden geftraft worden
39 (*) . - Het Kwartier der Steden wraakte deeze ontworpen Uitfchryvings Brief volftrekt ; bet Kwartier van
Westergo kon tot bet houden van Bedellonden niet toeftem .
men , en dus viel 'er op dit Voorftel geen bef uit ."
(*) Ten deezen tyde hadt dit Kwartier voorgeflagen, om, we*
gens Friesland, by de Algemeene Staaten voor to flellen, om by

Publicatie, aan den eerflen, welke den Veroorzaaker of de Veroorzaakers van de onbegrypelyke vertraaging, of iemand, die een
ongeooilofde Correspondentie met den Vyand hieldt, west to
ontdekken, zodanig dat dezelve in handen van de Juftitie verviel , eene Belooning van een Millioen Guldens to belooven,
1V Nederl.,garb . 1782 . bl, 1126,
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Reize door Syrie en Egypte, in de 7aaren 1783, 1783 en
178 , gedaan door den Beer C . F . VOLNEY . Ut het
Fransch vertaald door 1 . D . PASTEUR . Eerfte Deel . Met
Kaarten en Plaaten . To Leyden by A. en J . floncoop,
1789 . Behalven hot Poorwerk, 400 bladz . In gr . octavo.
it Gefchrift levert ons cene met veel oordeelkunde en
naauwkeurigheid opgeftelde Befchryving van het van
oudsher beroemde Syrie en Egypte, dat de Heer Pointy
met opmerkzaamheid doorgereisd heeft , bet welk hem in
ftaat ftelde, om verfcheiden byzonderheden, nopens deeze
Gewesten, in een klaarer licht to plaatzen, data v66r zyne
uavorfchingen gefchied was . Met dit oogmerk fchryvende,
om zulks to wege to brengen , beefs icy zig met op ;ehouden met bet vervaardigen eener eigenlyk gezegde Reisbefchryvinge ; maar zyne in bet doortrekken , en geduurende zyn verblyf in deeze en geene Landftreeken , gemaakte Waarneemingen byeen to verzamelen, die onder gefchikte hoofden to brengen, en ddezelven door Oudheid-,
Natuur-, en Menschkundige Aanmerkingen, op to helderen ; 't welk dit Gefchrift eene weezenlyke,waardebyzet .-'Volgens deeze inrigting vindt men hier, eerst ten opzigte
van Egypte , en vervolgens van Syrie , eene Natuur-, en
Staatkundige Befchryv,ng van die Landftreeken ; welk een
en ander, in de voornaamfle byzonderheden oirtvouwd en
beredeneerd wordt , met een nevensgaand verflag van de
verfcheidenheid der Bewoonderen deezer Gewesten , alsmede van de verfchillende voortbrengzelen aan veele Oorden , en den Koophandel welke aldaar gedreeven wordt,
waarvan de Hoofdftad Kairo bet middelpunt is .
Hiervan gewag maakende, komt bet ons niet ongevallig voor,
den Leezer , tot een flaal , uit deeze Verzameling , 'het
hoofdzaakelyke van bet Berigt des Autheurs deswegen ,
(zynde bet geheele verflag to breedvoerig ,) bier mede to
deelen . Het Been by ons van Kairo, ass Stad befchouwd,
meldt, is min gunitig , dan men mogelyk van de Hoofdf}ad van Egypte verwagt .
,, Het Itgt , (zegt by) op den Oostlijken Oever van
den Nijl, op een vierde mijis afftand van then Vloed,
bet geen haar van een groot voordeel berooft . Het Kanaal,
door bet welk zij met denzelven gemeeufchap heeft , kan
ztjiks niet vergoeden , ltadaeu 'ex geen loopend Water in
is,
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is, dan geduurende de overflrooming . Als men hoort wat
van groot Kairo gezegd words, zou men meenen, dat bet
ten minflen eene Hoofddad als de onze zijn moest ; maar
als men in aanmerking neemt, dat men, zelfs bij ons, de
Steden eerst zedert honderd Jaaren is begonnen to verfie .
ren, zal men wel begrijpen, dat in een land, waarin alles
nog in de tiende Eeuyv to rug is, zij ook in de algemeene
barbaarschheid deelen moeten . Ook heeft Kairo geene van
die groote of openbaare bijzondere gebouwen , noch die
regelmaatig omgebouwde Pleinen, noch die regte Straaten,
in welke de Bouwkunst haare fchoonheden ten toon fpreidt .
In den omtrek ziet men ,niet dan ftoffige Heuvels , opgeworpen door de puin, wr lke men a,11e dagen daarop werpt ;
en daarbij beledigen de menigte Graffleden , en de flank
der Vilplaats, en bet gezigt en den reuk . In de Stad zija
de Straaten eng en kronkelend , en , naardien zij met beftraat zijn, doet de menigte Menfchen, Kameelen, Ezels
en Honden, die elkander in dezelve verdringen,, een lastig
flof in de lugt opvliegen : fomtijds befproeijen bijzondere
Perfoonen de Straat voor hunne Huizen, en dan heeft men,
in plaats van flof, flijk en flinkende uitwaasfemingen . De
Huizen zijn, tegens de gewoonte, in bet Oostcn, van
twee of drie verdiepingen , met een , met fleenen of klei
bevloerd plat boven op : de meeste zijn van aarde en flegt
gebakken tigchelfleenen gebouwd ; de overige van zagte
fteenen van eene fijne korrel, die men nit den nabuurigert
Berg Mokattam haalt : alle deeze Huizen gelijken Gevangenisfen , om dat zij geene Venders aan flraat hebben ;
fcheppende de Kamers haar licht van de Binnenplaatfen ." Volgens dit berigt heeft Kairo gansch geen bevallig voorkomen ; doch de Egyptifche Koophandel geeft haar des to
meer aanziens ; als of to neemen is, uit bet geen de Heer
Volney hieromtrent meldt.
„ Twee voornaame oorzaaken maaken Kairo, (zegt by)
tot de ftapelplaats van eenen grooten handel . De eerfie
is, de ophooping van alle de levensmiddelen van Egypte,
in den omtrek dier Stad . Alle de groote Landeigenaars,
dat is, de Mamelukken, en lieden van de Wet, zijn daar
vergaderd , en trekken daar hunne inkomflen, zonder bet
Land , dat dezelve oplevert , iets weder to geeven . De
tweedh oorzaak is, de ligging der Stad, waardoor 7,ij tot
een doortogt client, en bet middenpunt wordt van vertier ;
welks takken zig door de Roode Zee in Arabie en Indie ,
door den 1Vijl in Abysfinie, cn in bet binlrenlle van Afri .
, ka,
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en door de Middellandfche Zee in Europa en hetTurk,
fche Rijk, uitftrekken . Elk Jaar koomt 'er te Kairo, langs
den Nijl, eene caravane van Abijsfinie, die van duizend
tot twaalf honderd zwarte,Slaaven, Ohlphanstanden, Stofgoud, Struisvederen, Gommen, Papegaaien en Aapen, aanbrengt . Eene andere caravane , aan bet uiterfle van Matokko verzameld en naar Mekka beftemd, lokt de Bedevaartgangers tot van de Oevers van de Rivier van Senegal .
Zij trekt fangs de Kusten der Middellandfche Zee, neemt
onderweg die van Algiers, Tripoli en Tunis, enz. mede,
en koomt door de Woestijn tot Alexandrie , drie of vier
duizend Kameelen fterk. Vaq daar gaat zij naarKairo, daar
zij zig bij de caravane van Egijpte voegt . Vervolgens trekken
beiden gezamentlyk naar Mekka, van waar zij honderd dagen daarna wederkoomen . Maar de Bedevairtgangers van
Marokko, die nog zeshonderd mijlen of to leggen hebben,
koomen eerst, na eene afweezigheid van meer dan een Jaar,
weir t'Huis . De laading deezer caravanen beftaat in Indi .
fche floffen, Chdles, Gommen, Reukwerken, Paerlen en
vooral in Koffy van Yemen . Deeze zelfde Koopmanfchappen koomen langs een anderen weg to Suez, daar de Zuiden-winden , in de Maand Meij, zes- of agt- en- twintig
Zeilen , uit de Haven van Djedda,' henen voert . Kairo
behoudt alle deeze Koopwaaren met ; maar, behalven bet
gedeelte, dat daar verbruikt wordt, trekt die Stad nog bet
voordeel van de regten voor den doortogt, en van de verteeringen der Bedevaartgangeren . Daar koomen ook nog
van tijd tot tijd kleine caravanen van Damaskus , die Zijen- en Katoenen-floffen, Olie en drooge Vrugten , medetrengen . In bet goede jaargetijde liggen 'er op de Ree van
Damiate altijd eenige Vaartuigen , die de Rooktabak van
J-ataki6 ontfcheepen . Het vertier van deeze Waare is ontzachelijk groot in Egypte . Deeze Vaartuigen neemen daarentegen Rijst in, terwiji anderen onophoudelijk of en aan
vaaren to Alexandrie , en van Conf antinopolen Kleedereu ,
Wapenen , Bontwerken , Reizigers en Kramerijeu , sanbrengen . Ook 'komen 'er van Marfeille, Livorno en henetie, met Lakenen, Cochenille, Lyonfche Stoffen en Galonren, Specerijen, Papier, IJzer, Load, Venetiaanfche Sequinen en Duitfche I)alers . Alle deeze Koopwaaren worden ter Zee naar Rofette gevoerd , daar ontfcheept , vervolgens weder op den Nijl in Vaartuigen gelaaden, en zoo
naar Kairo gebragt . Volgens dit tafereel is bet niet to
verwonderen, dat de Koopbattdel eeg treffend aauzien hebbe
in
1T<A,
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in deeze Hoofdftad, en men zal, zonder moeite, aan Ii
berigt, van den algemeenen opzigter over de Totten, geeloof flaan, die in bet Jaar 1783 beweerde, dat deeze Stad
voor bijna honderd en vijftig millioenen Iavrer Koophandet
dreef. Maar als men onderzoekt , in welke Kanaalen die
fchatten vloeijen , als men in aanmerking neemt , dat eett
groot gedeelte der Indifche koopwaaren, en van de Koffy,
naar buitens lands gnat , dat dezelve betaald worden met
Koopwaaren uit Europa en Turkije , dat bet vertier binnen 's lands bijna geheel beftaat uit dingen van pragt en
weelde , waaraan de laatfte hand reeds gelegd is ; dat,
eindelljk , de v©ortbrengzelen , welke daartegen gegeeven
.
worden, grootendeels in onbewerkte Stoffen befaan , dam
zal men begrijpen kuntlen , dat deeze geheele handel gefchiedt , zonder dat 'er veel voordeel uitfpruit voor den
rijkdom van Egijpte en den welvaart des Volks ."
Wat wyders nu nog aangaat de volkrykheid io van
$afro , als van geheel Egypto ; naar 't oordeel van . den
Heer k1olney heeft men dezelve veel al to fterk vergroot .
Het is, by mangel van behoorlyke fterflysten, enz . gejylt
by aanduidt , niet tn,ogelyk , eene gegronde bereke Ing
daarvan op to geeven ; maar bet een en ander nagaande,
(chat by lairo met hooger dan op tweehonderd-en-vyftigduizend zielen : en de geheele bevolking van Egypte zal,
zyns oordeels, bet getal van twee milhoenen, en drte-honderd-duizend, zielen niet to boven gaan .
L . C. VALCIKENAERII Obfervationes & J. D . a LENNEP,
Praelec`tiones Academics' Linguam Graecam fpe&antes,
Ad exempla MSS . recenfuit, fuasque animadverfiones
adjecit E . SCHEIDIUS . Traj . ad Rhenum , apud G . T.
van Paddenburg & alibi, 1790 . Absque Praef. 597 p p.
in octavo, m . f.
J.

D . a LENNEP Etymologicum Lingua Gra'cT, edente
E . SCHEIDIO . Pars prior c& posterior . Traj . ad Rhenum,
apud G . T. van Paddenburg & alibi, I79o. Absque
E . SCHEIDII Prolegomenis, 1311 p p . in oftavo, f m .

et de openlyke gemeenmaaking deezer Stukken, doet
de Hoogleeraar SCHEIDIUS, ontegenzeggelyk, zeer
veel dienst aan hun, die zig op de Latyufche en Griekfche Taalkunde toeleggen ; vermits in dezelven cen grout
aan•
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aantal van keurige aaumerkingen gevonden worden , die
deezer oefeninge, van meer dan Une zyde, veel lichts
byzetten .
In 't eerst opgenoemde Stuk komen voor, de oordeelkundige waarneemingen , welken de geleerde Valckenaer
der Academiejeugd medegedeeld heeft , om aan d2zelve den
we to baanen ter nafpooringe der Griekiche \Voordafleidinege, tot eene geregelder kunde van de betekenis der
woorden en fpreekwyzen dier taale, ten einde daarvan gebruik to maaken ter verbeteringe der 1Voordenboeken.
Hier toe ftrekken ook de daarbygevoegde Aca-lemifche
Lesfen van den taalkundigen van Lennep, over de regel .
maatigheid der Griekiche Spraake , en 't geen men omtrent derzelver regelmaatige inrigting behooit gade to ilaan :
welk gefchrift de geoefende Schezdzus met zyne leerzaame
opmerkingen, over dit onderwerp, vermeerderd heeft.
Het vervolgens geinelde Stuk, in twee deeien gel'plitst,
behelst eene loort van arbeid aan de voorige Lesfen verknogt, als in welken de Hoogleeraar van Lennep reeds
aangeduid had, dat hy, na de ontvouwing van de regelen
der woordfchikkinge, zig frond to verledigen ter nadere
verklaaringe van de bepaalde betekenisfen der woorden ;
om, naamlyk, to foonen , hoe, nit de eigenlyke en li
chaamlykee betekenisfen , die den wortelwoorden eigen zyn,
de overdragtlyke b-tekenisfen, door de verfchillende bui .
gingen en fchikkingen der daaruit afgeleide woorden, ontfaan molten weezen . Overeenkomftig met dit bedoelde,
heeft by een aanvang gemaakt van zulk een Grieksch
Woordafleidkundig Werk, of het opiltellen en voordraagen
van zyne waarneemingen deswegens ; ichikkende dezelven
in die orde, welke de arbeidzaame Scapula , in het vervaardigen van zyn bekend en zo gebruikelyk Grieksch
Woordenboek, gehouden heeft . De Hoogleeraar van Lennep heeft zyiien opgenomen taak, in zyne Academifche
voorleezingen, vlytig voortgezet ; dan eene lichaamlyke
ongefteldheid , en de daarop gevolgde dood, heeft de volvoering hier van verydeld . Zulks heeft den Hoogleeraar
Schezdzus genoopt de hand aan 't werk to ilaan, en 't zyne toe to brengen, om dit Stuk verdev of to handelen,
door gebruik to maaken zo van zyne eigen beleezenheid,
als van de Academifche lesfen der Hoogleeraar en Hemfier~
huis en halckenaer, die tot deeze foort van navorfc'-iic~en
betrekking hebben .
Hier benefens heeft de onvermoeide Scheidius, de uitgave van dit Werk nog to uitgeLETT . 179.1 . NQ- 4 .
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breider nuttig gemaakt, deels door zyn opmerkzaam Voor•
werk, deels door een gewigtig Byvoegzel .
In hex
Voorwerk geeft by ons niet alleen een verflag van de ver .
vaardiging en voltrekking van dit Woordenboek ; maar to
gelyk brengt by ons onder 't oog de nuttige vorderingen,
welken men in de tegenwoordige Eeuw gemaakt heeft,
ter geregelder ontvouwinge der Woordafleidinge . En wel
byzonder legt by 't 'er op toe, om overtuigend to toonen, dat 'er een gereede weg zy, om de Griel fche en
Latynfche taal, die men niet zo zeer a ,is verfchillende taalen, dan wel als onderfcheiden dialeEten, (zynde bet Latyn een onderfcheiden Dialect der Griekfche Spraake,)
heeft to befchouwen, underling uit elkanderen op to helderen .
Ter nadere bevestiginge van bet deswegens
voorgedraagene en beweerde, dient wyders een Byvoegzel
aan 't einde van dit Werk geplaatst, behelzende een Alphabetisch Woordafleidkundig Register van de voornaamfte Latynfche Woorden, waaruit genoegzaam blykt, dat
ze van een Griekfchen oorfprong zyn : 't welk tevens
dient ter meerdere fl :aavinge van etlyke aanmerkingen, die
deswegens bier en daar, zo in 't eene als andere der bovengemelde Stukken, voorkomen .
ZOROASTER , CONFUCIUS en MAHOMET , vergeleeken alr

Hoofden van Gezindbeden, Wetgeevers en Zedenmees.
ters ; met een Tafereel van hunne Leerftelxels, Wetten en
Zedenleer, door den Heer DE PASTORET, Raadsheer van
't Hofj der Onderftandgelden , en Lid van verfcheiden geleerde
Maatfchappyen . Te Dordrecht by A. B1usff en Zoon ,
1790 . In gr . octavo , 484 bladz .

anneer men de Afiat'ifche gefchiedenisfen met enige op .
merkzaemheid, zo ten opzichte van bet Burgerlyke
als Godsdientl:ige nagaet, kan men niet, dan met herhaelde
verwondering, bet oog vestigon, op Zoroaster, Confucius
en Mahomet ; nit hoofde van den invloed, welken zy op
hunne Landgenooten gehad hebben, waervan de gevolgen,
zelfs tot op den tegenwoordigen tyd , nog Hand houden .
Zulks maekt ene geregelde kennis aen hunnen levensloop en
verrichtingen tot een ftuk van wezenlyk aenbelang ; en 't is
dus niet vreemd, dat de Academie der fraeie Letteren to
Parys dit onderwerp ener gezette nafpooringe waerdig geoordee d hebbe . Dit heeft den geleerden de Pastoret aen.
ge-
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gemoedigd, om zyne onderzoekingen deswegens tut to breiden en in orde to brengen, met dit gunflige gevolg, dat by
de hoogfle goedkeuring . dier Academie hebbe mogen weg .
dragen . En hieraen zyn wy ene by uitflek doorwerkte Verhandeling van then f-leer verfchuldigd , in welke ons beknoptlyk ontvouwd word , bet Been ter oordeelkundige
waerdeeringe dezer beroemde Mannen kan dienen .
Ter
uitvoeringe hiervan vestigt by onze aendacht eerst op ieder
Perfoon afzondeilyk, en flelr ons dan voor oogen ene onderlinge vergelyking van dezelven . Hy ontvouwt ons bet
merkwaerdigfle van hunnen levensloop, en geeft een onder.
fcheiden verflag van hunne leerflelzelen, wetten en zedenleer ;waerop by dan vervolgens, (na ene voorafgaende overweging van den onderfcheiden toefland der Volken waer onder zy leefden , in hoe verre die uit elkander liepen, en wat
men to denken hebbe, van de algemene en perfoonlyke betrekking tusfchen Zoroaster, Confucius en Mahomet,) grond
ene vergelyking dezer drie, als Stichters van een Godsdienst,
als Wetgevers en als Zedenmeesters . Naer den inhoud dezer
vergelykinge , in welke de Autheur teyens, vergelykender
wyze, den invloed, welken elk hunner op hunne eeuw en
Natie gehad hebben, tracht to ontdekken, komt Mahomet
voor hen to overtreffen als Stichter van een Godsdienst, term
wyl Zoroaster den voorrang heeft als Wetgever, en Confucius
boven hen beiden uitfleekt als Zedenmeester. --- De Heer
de Pastoret behandelt dit onderwerp , van alle zyden , met
ene oordeelkundige omzichtigheid, waerdoor by ons een geregeld verflag van bet merkwaerdigfte nopens deze beroemde Mannen verleent, bet welk ons dezelven, omtrent bet
geen ieder hunner by uitflek bovenal eigen was, onderfcheidenlyk leert kennen . Zyn Ed . flaet den geest van onpartydigheid zeer wel Bade ; dan met dit alles neemt by ons, uit
den aert van bet bedryf der perfoonen, natuurlyk bovenal
in, voor den Zedenleefaer Confucius . Men oordeele over
de regtmatigheid hiervan , door 't nagaen van bet hoofdzaeklyke zyner algemene aenmerl ingen, over 't Been deze
drie groote Mannen perfoonlyk betreft .
Ze mogen, ten aenzien van luisterryke afkomst, genoegzaem gelyk zyn, (dat echter van Zoroaster betwist word,),
ze hebbei in hunne jeugd weinig overeenkomst . Mahomet is een Koopman ; Zoroaster legt zich toe op Letteroefeningen, en Confucius geeft zich aen de Wysbegeerte
over. Tot meerder jaren gekomen zynde , zonderen en
Zoroaster en M homer , ieder op ene byzondere wyze,
N
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zich of van de verkeering onder hunne Landsgenootren o
en komen eerhtng weder openlyk to voortchyn , als zulken, die Godlyke inblazingen ontvangen hebben, die door
God gezonden zyn , om den Menfchen zynen geheiligden
wil to openbaren . Geheel anders gedroeg zich Confucius ;
by vcrkeerde onder zyn Volk, wydde hetzelve zyne lesfen en gedrag toe , en verfpreidde zyne kundigheden zelfs
in bet Vorstlyke Hof. Verre van Godlyke ingeVingen voor
to wenden, gal by integendeel uitdrukkelyk to kennen,
„ dat by nicts leerde, dan 't geen alle de Oud-Vaders
„ voOr hem gezegd hadden ; ja niets dat zyne Leerlingen
~~ niet uit zichzelven zouden leeren, indien zy een wettig
„ gebraik der bekwaemheden van hunnen geest maekten ."
„ Confucius, zegt de fleer de Partoret , onteerde zich
Diet door zodanige verdichtzels, als Zoroaster en Mahomet
uitdachten, om daer door, gehjk die deeden, zijne Landgenooten to misleiden . Hij zoude zich der kwaede trouw
als eene laegheid gefchaemd hebben . Zijne Ziel was zuiver
en zijn gedrach oprecbt . Zonder twijffel verdient hij , ten
then opzichte, den eerften rang . Niet dat zijne mededin .
gets niet mogelijk beter bet menschlijk hart gekend hebben,
wanneer zij gemeend hebben , dat het zelve meer vatbaer
was, om to kunnen geroerd worden door beguichelingen,
dan door waerheid , maer onteeren daerom die beguichelingen haeren uitvinder minder 2 Door welke noodlottib
held hebben zij die geenen zo zeer aengevuurd , die zich
voor de gezanten der wijsheid en der deugd uitgaven?
,, Voegen wij bier bij dat zijn gantsch ]even meer belang
en eerbied inboezemt, dan dat van Zoroaster en Mahonzet.
Het is geen flaetkundig Geestdrijver , die brandt om aen
zijne \Vetten of zijnen Vorst, of zijne Medeburgers, to onderwerpen ; die, alles aen zijne vermetelheid opofFerende,
weinig beducht is, om een Rijk tie vernielen, mits hij zijnen naem vermaerd maekt, en zijne denkbeelden doet zegenpraelen . Het is een vreedzaem Wijsgeer, wien de liefde
voor zijne gelijken ontvonkt, die niet dan tot hun welzijn
ambten en waerdigheden zoekt ; wien bet ongeluk verlicht
zonder ter neder to flaen, en aen wien alles, wat hem omringt, alle de gebeurtenisfen, door welken zijn loopbaen
bezet is , dierbaere lesfen voor de menfchelijkheid opleveren . Heeft men hem, even als de Wetgeever der Peren , zich met fchande zien overlaeden op bet einde ztjns
fleavens
, door naer de uitzinnigheid der wrack to luisteren , en een land to doen verwoesten, otn dat de Vorst
wei-
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weigerde, zich aen zijne Leer en aen zijne Wetten to onderwerpen ? Heeftft men hem , even als Mahomet , zich
hooren beklaegen over de veelwijverij , en zien pogingen
nenwenden om paelen aen dezelve to flellen , en niet to
min, voor de oogen zelfs zijaer Leerlingen , zich, uit
naem des Hemels, bet voorrecht eener onbepaelde vrijheid
aen to maetigen ?
„ Confucius predikte zijne Leer in de Steden en aen de
Hoven der Vorf}en . Zoroaster had bet zelfde gedaen . Maj
hornet, meer onderneemend of gelukkiger, nodigde hen bij
gefchrift uit, om de zijne aen to neemen, en dit was niet
zonder goed gevolg . De eerfle gebruikte geen ander mid .
del , dan dat van overreding ; de twee anderen voegden
het geweld daer bij, en deeden , wanneer zij konden, hunne Vijanden, en gelijk zij hen noemden , Ongeloovigen,
den dood ondergaen . Allen ondergingen vervolgingen .
Doch Confucius, begaefd met eene geruste Ziel, verdroeg
dezelven zonder morren , en flelde niet darn geduld en
moed daer tegens . 7oroaster, beheerscht door eene werkzaeme verbeeldingskracht, deed met hevigheid wederfhnd,
ftreed zonder vieeze, en ze~ praelde welhaest : en Mahornet, behendigheid bij vernll'1'~ voegende, maetigde, door
de bedaerdheid der \ overweeging, de begeerte naer wraek,
en wederhield zijne flagen niet, dan om dezelven zekerder to maeken . Eenige jaeren waeren voor alle drie genoeg, om hun Vaderland to hervormen, en die zedelijke,
burgerlijke en geestelilke macht, welke bet werk van verfcheidene to zaem vereenigde eeuwen zoude fchiluen to
zijn, to vestigen en to verflerken ."
(refchiedenis en l)agboek der Gevangenf/ehap van Dr . c . F.
BAHRDT, beneftens echte fiukken en ontdekkingen o7ntrent
de Duitfche Unie, door hemzelven in 't licht gegeeven .
Uit het Hoogduitsch . Te Haarlem by C. Plaat, 1790,
Behalven de hoorreden, 312 bladz . in gr . o6avo .

Tn deeze Papieren geeft Dr. Bahrdt eerst een beknopt
.1 berigt van zyn gedrag en wedervaaren, itizonderheid
zedert bet jaar 1784 , voor zo verre bet zelve aanleiding
gave tot zyne arresteering en daarop vnlgende gevangenis .
Hiermede verknogt by eene foort van Dagverhaal van bet
gebeurde, ftaande zyne gevangenfchap van dertig wecken,
pet een naauwkeurig verflag, zo van zyfe herhaalde ver
N 3
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booringen, door de Regtscommisfie, als van zyn ftreng
en fmertlyk lot in den Kerker ; tot op zyn Vonnis ; bet
welk hem, behalven in de Kosten , tot een tweejaarig
Vesting Arrest verwees, dat egter, door de genadebewyzing
van den honing, i njaarig were . Verder meldt by ons
zyn daarop volgend eenjaarig verblyf in de MaagdeburgerCitadel, dat hem, door zamenloopende omftandigheden ,
zo gemaklyk en gunflig gemaakt werd , als de aart van
zyn Arrest eenigzins kon gehengen . -Zyn Ed. heeft
bet een en' ander, nopens dit alles , indiervoege befchreeven, dat bet ons niet alleen zyn uiterlyken toeltand, maar
vok zyne innerlyke geestgefleldheid lchetze ; waar door
by ons, in dit verhaal, zyn character, en de fterke aandoeningen zyner ziele , in verfcheiden o:nftandigheden ,
ten leevendigfte afmaalt.
By dit berigt, voor veele Leezers to merkwaardiger, uit
hoofde dat Dr . Bahrdt, in meer dan din opzigt, zo veel
gerugts gemaakt heeft, dat men natuurlyk begeerig zy,
hem eemgzins nader to leeren kennen, komen voorts vier
Bylagen, die ter ophelderinge van bet voorige ftrekken,
en den Leezer nog al eenige belangryke byzonderheden
ontvouwen . --- Zy verleenen ons, naamlyk, eene Tlerdeediging Stan Dr. Bahrdt , opgefteld door den Heer Ju .
ftitie-Commisfaris Nehmiz ; benevens eene opgave van bet
geheime Plan der Duitfche Unie , en derzelver geheimst
Werkingsplan ; mitsgaders een van Regtswege aangevoerd
verflag van bet door de Regts-Commisfae verrigte in de
zaak van Dr . Bahrdt .
Men bemerkt bieruit, dat 'er twee Hoofdbefchuldigingen
tegen Dr . Bahrdt aangevoerd worden . (i .) Als Autheur
van twee Schriften ; to weten, den Kommentar fiber dar Religions-edit, en een Lustfpiel, in vyf Bedryven, Religzonsedift gcnaamd . En (2 .) als Stigter van bet Gezelfehap der
Twee - en - t wintigen, of der Duitfche Unie. Dan men ontdekt tevens, dat 'er, ten opzigte van bet eerfte , den Kommentar, in de Aden, niets hoegenaamd beweezen is ; maar
ten aanzien van bet tweede Gefchrift, of bet Lustfpiel, heeft
men hens zo zuiver niet gefchouwd . Naar 't Regtgonderzoek is 't blykbaar , dat by een zeer werkzaam aandeel
in de uitgave en verfpreiding van dit Stukje gehad heeft, en
onder de fterkfte verdenking ligt van deszelfs Schryver to
weezen . Hierop nu heeft men, den inhoud van dat Lustfptel nagaande, en denzelven hoogstbeleedigend vindende,
diet getwyfeld aau de ftrafchuldigheid van Dr . Bahrdt, en
hem,
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hem, ter deezer oorzaake, verweezen, tot een tweejaarig
Vesting-arrest, waar omtrent de Commisfie bet volgende
aantekent. „ In opzigt tot de wispeltuurige Bekentenisfen
,, van den Inculpaat of Aangeklaagden," [als welke zigzelven niet gelyk gebleeven was, en zelfs herroepen had bet
geen reeds door hem bekend was,] „ die zyn Misdryf eer
, y verzwaaren als verminderen, is de bekende tweejaarige
„ Vestingftraf zeker niet to hard . De Straf zou veeleer nog
„ harder hebben moeten uitvallen, wanneer niet, by der„ zelver bepaaling, in aanmerking genomen ware, dat bet
„ aan een volledig Bewys, dat by waarlyk Schryver van
„ het Lustfptel zy , nog eenigermaate ontbreeke ."
Men kan dit aan zyne plaats laaten, en flellen dat de Commisfie hem met regt fchuldig en flrafwaardig verklaard hebbe ; doch men words dan tevens geleid om to denken, dat
zyn Vonnis verligt behoorde to worden, daar men hem, eer
zyne fchuld bekend ware, wanregtens, zo ftreng in zyne
gevangenis behandeld had, dat by, alleen daar door, genoegzaam gel{ raft ffheene .
Vat wyders de tweede
hoofdbefchuldiging, raakende de Duitjche Unie, betreft,
de Regts-Commisfie vindt bier, noch in bet onderwerp,
noch in de verrigtingen van Dr . Bahrdt, jets flrafbaars,
des by daaromtrent eene voile vryfpraak ~rlange . „ Het
„ blykt, zeggen zy, dat de deehieeming van bet befluur
„ der Unie-gezelfchappen, de misdryven, die de Inculpaat paat in opzigt tot bet eerfle point des Onderzoeks begaan
„ heeft, niet vergroote, dat by veeleer bier van alle ftraf„ baarheid vrygefprooken moet worden :
Het geen
„ by, in betrekking tot bet Lustfpiel gedaan heeft, komt
„ derhalven alleen ten zynen laste ."
Wanneer men den inhoud der bovengenoemde Plans van
de Duitfche Unie nagaat, en in opmerking neemt, 't geen
de Heer Nehmiz, in zyne I7erdeediging, daaromtrent gemeld heeft, vergeleken, met bet hiermede hoofdzaaklyk
overeenftemmend verflag van de Regts Commisfie , vindt
men waarlyk reden, om zig to verwonderen, dat die Duitfche Unie zo veel gerugts gemaakt heeft ; daar ze, in 't
weezen der zaake, niets anders is, dan eene foort van
Vrymetzelaars Verbintenis, op eene wyze ingerigt , die
niet wel gewraakt kan worden in Gewesten, daar men
andere . Genootfchappen van Vrymetzelaars eene ongetloorde
Vryheid laat genieten .
Men leert, in deezen, uit
bet ontdekte geheimst Werkingsplan, wel inzonderheid, dat
al bet voorgeeven van Verborgenheden, en 't gebruiken van
N 4
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Plegtigheden , daar men zomtyds uiterlyk zo veel mede
lchynt op to hebben, flegts voor de leuze is, en inderdaad niets betekent .
„ Offchoon ivy, (dus luidt de
„ onderrigting,) offchoon wy al in de Unze het Wezen
• en den zuiverften Geest (quintesfenz) van echte Met,
„ felaary bezitten, en
bet Rituaal (plechtige gebrui• ken,) als . zynde bet accidenteele, (dat met tot het wee„ zen behoort,) misfen konden, zo is het toch niet to
,, ontkennen, dat het voor het grootite gedeelte der Men, fbhen Behoefte zy, dat hunne herbeeldingskragt to ge• lyk in werking gebragt, aangefpannen en aan den gang
~, gehouden worde . Slechts wein1gep zyn Menfchen, die
„ zich zo geheel en alleen door de Reden beheerfclien
„ laaten (reine Vernuft - menfchen) dat zy lang by dat
• Been, wat hun Verftand hun als waar, fchoon en edel
„ vooritelt, volharden, en omtrent het zelve met een Reeds
„ gelyk vuur werkzaam syn konden . By de meesten ver„ koelt de yver by de enkele Befchouwing, wanneer by
• niet door een weinig fpel der Verbeetdingskracht geduu„ rig van nieuws aangewakkerd wordt . Wanneer derhal„ ve de Unie beflaan, en onder zo veel duizend Men• fchen, nit welken deze groote Machine zaamgefteld is,
„ op den duur, Lust en Vuur zal onderhouden worden,
• zo moet 'er jets meer als Voorwerp des Verftands zyn .
, a 'Er moet gedeeltelyk, iets , dat de zinnen treft, voor
;, hun ten toon gefteld, gedeeltelyk , voor de l7erbeel• dzngskracht een zeker belangryk Uitzigt op verborgen .
,, heden, gebeurenisfen en voordeelen, die men eens out,, waaren zal, geopend worden . Deze Zinlykheid is als
„ de Olie, welke het Raderwerk in gang houdt . Het is
91 derhalve van bet uiterst belang voor de Unie, dat zy
„ mCIr de plechtige gebruiken der Metzelaary , op eene
• welvoeglyea en waardige wyze, vereenigd worde ."

Estelke.

Door

M . DE FLORIAN .

by J . Allah, 1790-

In 8vo.,

Uit het Fransch . Te Bmfferdam
22o bladz.

e Heer
waarfchynlyk aangemoedigd door den
D
goeden opgang welke zyn Herdersdicht
bet
(poor van
gntworpen, gemaakt beeft ; deelt in deeze
DE FLORIAN ,

Galathea , op
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Fstellf , een ander Herdersdicht , doch van zyn elgen vinding ,
4nede ; van welk bet Tooneel der Gefchiedenis, en de Gefchiedetlisfe
ticzelve, hier op nederkomen.
; Tooneel van du gedicht is in Languedoc , een belangryk
land
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land voor de Franfchen ; en de tyd in welke de gebeurtenisfen
plaats hebben , is genoegzaam de gouden Eeuw van d, NNatie,
namenlyk die van LODEWYK de XIIde . In deezen tyd woonde to
1Yfasfanne, NEMORIN, een Herder, en zyne beminde ESTELLE,
eene dochter van RAYMOND en MARGARETUA . Herder en Herderin
waren van eenen ouderdom, en beiden fchoon . Zy hadden elkander van hunne jeugd of aan bemind, en hunne verkeering was
dus bekend door het geheele Dorp . Doch hunne Liefde ontdekte zich eerst op een Herdersfeest, Op den eerflen dag van
Way verzamelen alle Herders zich in bet Dal, om hunne fchaapen
to fcheeren . Eenigen zyn bezig met werken, andere vermaaken
zich met worflelen, fpeelen en fpringetr. Eenige Herders flaaken
llunnen arbeid om met de Herderinnen to dansfen, terwyl de jonglie Meisjes hunne zwaare fchaaren neemen, en met haare zwakke
en ongeoefende handjes de uiterfte topjes van de Wol afCnyden,
uit vrees van bet Schaapje to benadeelen . Des avonds komt alles
tot een Zangfiryd by een . HELION, een bloedvriend van ESTELLE,
overwint de Herders van den Garden . Hy legt den prys aan de
voeten van I STELLE, en begeert een kusch e tot belooning .
NEMORIN toen nog naauwelyks veertien jaaren oud , treed uit
een kring van kinderen, en vordert, met een toornig gelaat, aElION tot cen nieuwen Zangflryd . Deeze heeft de bekoorlyke
firanden van den Durance bezongen : maar NEMORIN bezingt de
liefde ; en wordt daarop van elk den prys toegekend . Hy brengt
denzelven by ESThLLL, en zegt : „ 1k heb de iiefde bezongen ;
„ en zo de iiefde my deeds overwinnen, 't is om dat gy den prys
„ zoudt bezitten ." ESTELLE neemt denzelven bloozend aan, en
alle omftanders vorderen met luider flemme , dat zy NEMORIN ,
volgens gewoonte, zal otnhelzen : zy gehoorzaamt, doch altyd
tie hand van haare Moeder vasthoudende.
Na deeze omhelzing groeit hunne iiefde dagelyks aan, zo dat
de Vader van ESTELLE , met verdriet , de drift van den jongen
1-ierder ontdekt. RAIMOND had zyne dochter aan MERIL , een
landman van Lezan beloofd, aan wiens Vader by zynen geheelen
welvaart to danken heeft . Een naauwkeurig nakomer van zyne
belofte zynde, zou by Never den dood, dan eene verbreeking in
zyne belofte, ondergaan hebben . Zo flreng voor anderen als voor
zieh zelven , hield by alle gevoel, dat gees plicht was, voor eene
zwakheid . Hy ontzegt this aan NEMORIN zyne wooning, en verbied ESTELLE om met hem to fpreeken ; en eindelyk begeert by,
dat den cerstgemelden het land zal verlaaten, en aan de audere
7,yde van den Garden gaan woonen . NEMORIN voldoet aan dit
verzoek, verwydert zich van Masfanne, en nog denzelfden avond
komt MERIL van Lezan aan, meer gemaakt om eerbied dan liefde
in to boezemen . ESTELLE wederflreeft den wil van haaren Vader
diet , en dus words haar Iluwelyk met then Jongeling bepaald .
,7,ynde tot dus verre de inhoud van bet Eerffe Baek .
In bet Tu'eede Boek, zoekt ESTELLE, onderricht van de verwyN $
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dering van NzMORIN, dien beminden Herder, langs de oevers van
den Gardon . Zy ontdekt zyn verblyf ; zy vertelt hem de aankomst van MERIL , van haar aanitaande Kruiloft, en haar tegenwoordige fmerte. NEMORIN verbergt de zyne, en fcheurt zich
wanhoopend van haar af. Zy keert to rug, en vindt MERIL, dien
zy weet over to haalen, om de opfchorting van hun Huwelyk , by
baaren Vader, to verzoeken .
Terwyl NEMORIN zich aan de wanhoop overgeeft, ontmoet hem
een knaapje van dertien jaaren , welke, met een klaagende item, en
betraande oogen, hem fmeekt, om een Wolf met hem te , vervol.
gen, welke een Schaap van zyne Kudde geroofd heeft . NEMORIN,getroffen, vergeet zyne droefheid, gaat methetknaaplevoort,
en komt ongemerkt in bet dal van REMISTAN ; wiens bewooner een
vreemdeling van Ifene zynde, hem tot zich neemt ; en, onder voorwendfel, om nog eens voor zyn' dood, zyn Vaderland to zien,
hem doet zweeren, dat dal niet to verlaten vbbr zyne terug .
komst ; zyne kudden to hoeden en zynen boomgaard to onderhouden : en , wanneer by in twee laaren nier terug mogt zyn,
dat alles dan, als erfgenaam, to willen gebruiken . Waarna by,
zonder den dageraad of to wachten, itillekens vertrekt .
MERIL heeft, in bet Derde Boek, den ouden RAIMOND overge .
lianid, om bet Huwelyk op to fchorten, tot by van .''laguelonne,
daar eenige zaaken hem vereisfchen , zal terug gekomen zyn .
Maar by komt nit terug, want eenige Spaanfche Zeeroovers overvallen Maguelonne, plunderen die Stad, en vermoorden de Inwoontrs. RAIMONO was niet meer to vinden . Dit bericht geeft MatRUL zelve, die met hem gereist had . , Vaarwel, wyze Moeder l"
fchryft by aan MARGARETUA . „ Vaarwel, en bedenk dat gy eene
„ Dochter hebt, voor wie gy moet leven ; my blyft niets meet
„ overig, dan myn verdere droevige dagen in een Woestyn door
„ to brengen ;en ver van u, ver van mynVaderland,aftewachten,
Eenige
„ dat de dood my met mynen vriend vereenige ."
Tnaanden, na dit bericht, vol droefheid en ttaanen doorgebragt
hebbende, dacht MARGARET-IA, voor het eerfte, weder aan NEMORIN, en veroorloof'c ESTELLE, hem weder to beminnen . DeezO, en haare getrouwe vriendin RoosJE, begeeven zich op weg,
om zvn verblyf to zoeken . Hunne moeite loopt telkens op niets
nit ; doch emdelyk belooft een kind, HILARIK, haar by hem to
brengen . Zy komen in het dal van nEMISTAN, de twee gelieven
ontmoeten elkander, en verneemen Val) mLARIK, (zynde dezelfde
knaap, die NEMORIN na dit dal gelokt heeft) dat RAINIOND, OM
NEMORIN's verlies to vergoeden, en deszelfs deugd to beloonen,
met den ouden REMISTAN overeen was gekomen, om dit dal, onder zekeren list, aan NEMORIN to fchenken, terwyl RAIMOND de
waarde daar voor aan REMISTAN ter hand ftelde . Na dit dal en
boomgaard aan IIILARIK gefchonken to hebben, keeren NEMORIN,
ESTELLE en RoosJE, naar Masfanne terug : met welke terugkeering
bet Derde Boek eindigt.
In
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In het Rierde Boek bepaalt MARGARETHA de Bruiloft na zes
maanden to houden . De Zomer komt, en volgens een oud ge .
bruik, worrien al de Kudden der vlakten, naar bet gebergte ge .
dreeven, om een minder btandende luchtflreek en verfcher Weide
to vinden . NEMORIN 2a1 de Kudde van MARGARETHA dryven . De
inert der twee gelieven, op bet zien van op nieuw van- elkander
gefcheiden to worden , is zonder grenzen ; maar de welvoeglykbeid begeert deeze offerande. Naauwelyks is NEMORIN op de be .
Itemde plaats, of RoosjE komt hem berichten, dat RAIMOMD, door
MERIL van de ilaverny afgekogt, en, van zyn verlosfer vergezeld,
terug gekomen is . , Wanneer zult gy nu," vraagt RAIMOND aan
zyne Dochter ; „ wanneer zult gy nu mynen weldoener trou• wen? -- - Morgen, antwoordt ESTELLE ."
NEMORIN in fmarc verzonkeil , verlaat (in bet Vyfde Boek) de
Kudde en bet gebergte , en komt cindelyk, aityd voorwaards
gaande, zonder een vasten weg to volgeu , in de vlakten van
SSainte Eulalie . Hier ontmoet by IsIDORES, de vriend zyner jeugd,
die by, zedert zyne eerfle afwezenheid van Masfanne , niet gezien had. Zy verhaalen elkander de gefchiedenisfen hunner rampfpoedige liefde, en befloten hebbende elkander niet weder to ver.
laaten , fiaan zy op , en begeeven zich op weg , wanneer zy
onverwagts een Krygsman agter de haag ontdeklten, welke hunne
redenen heeft aangeboord , en hen met betraande oogen aan .
fcbouwt. Dit is GASTON DE FOIX , een Neef van den Koning,
welke in zyn natuurlyk karakter hier verfchynt . De Herders werpen zich voor zyne voeten neder, zo dra zy zynen naam hooren .
• Want 'er was geen Herder, die niet van GASTON had hooren
• fpreeken . De Moeder die alle morgen haar Kind leerde bet
• Opperwezen to danken , leerde bet to gelyk , den naam van
• GASTON zegenen." De Herders verruilen den Herdersflaf voor
de Lans , en volgen hem naar bet leger der Franfchen ; terwyl
de ontrouwe Koning van zirragon dat Ryk bedorloogt, en MENDOZA Mines reeds belegerd heeft.
Het Zesde Boek vertoont RAIMOND, met verfcheiden zyner landgenooten, de viugt neemende in Nines, na dat hunne Hutten en
Boomgaarden verwoest zyn . GASTON befluit om iemand in die
Stad to zenden, ten einde den Gouverneur to bericnten, dat by
zich tot eenen aanval kan bereiden, die de overwinning zeker zal
maaken . NEMORIN en ISIDORES bieden zich daartoe aan , en
worden afgezonden, doch zien zich beide van de vyandelyke Soldaaten ontdekt : ISIDORES fterft onder hunne lanfen, en NEMORIN
wordt gevangen . Eene edelmoedige daad verfchaft hem de vrybeid . Voor MENDOZA genaderd , en van alle kanten omringd,
krygt by den brief lien GASTON hem toevercrouwd had ; en den
$panlaard met eerbied en moed aanziende, zegt by : , Myn Heer!
• ik heb gezworen dat ik eer zou flerven, dan u deezen brief
,, overgeeven ; open dan myn borst, om hem to leezen ." Dit
zeg.
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zeggende, verfcheurt by den brief . en eet de flukken op. Waama
duizend zwaarden tegen hem opgeheven, maar even zo veel weder in de fchede getloken worden, op bet gezegde van MENDOZA ;
welke hem in vryheid (felt, en to gelyk een Tweeflryd tusfchen
de beide Legerhoofden voorflelt, om dus doende bet noodlot
der Stad, op eene mm bloedige wyze, to beflisfchen . Doch eer
'er een hervatte aanval tusfchen de beide Legerhoofden plaats
beeft, komt bet bericht van vrede , (dat denkelyk meermaalen
zou gebeuren, indien men de Vorilen, alleen, tot zulke ftryden
konde noodzaaken) zo dat de beide Legers vreedzaam de Stad
}ntrekken .
N MORIN brengt den geheelen dag door, om in Nimes naar zyne STELLE to zoeken ; niemant weet hem eenig bericht van haar
to geeven ; en dus heeft by byna alle hoop laaten vaaren, wanneer
zeker coeval hem tgn dietlfle ftaat . Des avonds nog eens door de
612d rond dwaalende, bevind by zich op eene algemeene begraafPlaats, alwaar veele nieuwe graven hem de akeligheid der belegeringe herinneren ; bier plaatst by zich op een zark, en vindt ein .
delyk ook daar zyne ESTELLE. MERIL is, geduurende de Belegering, geflorven, en ESTELLE is haaren N?MORIN nog trouw ge .
bleven Niets kant zich nu meer tegen zyn geluk ; en GASTON
zely' overreed RAIMOND, om zyne Dochter aan den Herder to gee .
ven . Binnen weinig dagen zien zy alle Mas/anne weder, en
bouwen , onderfleund door GASTON, hunne verwoeste Hutten
weder op. Roos1E woont by ESTELLE, en verlaat haar niet meer .
MARGARI THA en RAIMOND, van hunne kinderen bemind en geeerd, genieten een langen en vreedzaamen ouderdom . De vrede,
de vriendfchap , de liefde, waren bet erfdeel dat zy hunne kinderen nalieten : en nog heden, zegt de Dichter , leeft hun nageflacht in bet fchoone land, in bet welk ik geboren ben, dock
daar my de fortuin heeft uit verbannen .
De tIeer Da F ORIAN heeft eene Proeve over het Herdersdicht
voor dit Stukje geplaatst, welke Proeve den weg aanwyst welkeil
('e Sehryuer, in deezen, becft bewandeld . „ Ik heb altyd (zegt by)
op deeze foort van Gedichten hooren aanmerken, dat zy koel en
% erveelend zyn ; gebieken die nooit verfchoonbaar zyn , vooral
liiet in Frankryk . Men bewondert de Flerderszangen van TtIEOCR1TUS en VIRGILIUS, men kent eenige Lieren-verzen van FONTE .
tJiLLH van buicen, die men alleen fchynt geleerd to hebben, om
de anderen niet to herleezen ; en zodra men een werkje aankondigt, waarvan de Helden Herders zyn, fchynt bet of deeze enkelde benaaming den flaaplust opwekt." „ 'Er moeten (zegt by
war verder) zeker veele oorzaaken van verveeling plaats hebben ,
Ik ben
als de geheele wereld zamenfpant om to geeuwen .
van oordeel dat Been werk van finaak eenig duurzaam genoegen
geeven kan , zonder belangrykheid : maar is het wel gemakkelyk,
iii een tooneel tusfchen twee of meer zamenkouters, die alleo
vats
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van dezelfde zaak handelen, wier denkbeelden over hot zelfde
onderwerp gaan, die komen en wear vertrekken zonder drangreden , om dat belangryk to maaken i' en evenwel is dat bet tier .
dersdicht."
„ Het zelve heeft zeer bepaalde grenzen , die bet naauwelyks
mogelyk maakef om 'er veel belangryks in to brengen ; als dat
belangryke verfchynt is bet fink geeindigd, en men moet een ander beginnen : eene verzameling van Herderszangen gelykt dart
net kwalyk naar eene verzameling van eerfte tooneelen van cen
Tooneelfiuk, en de Leezer heeft geen groot ongelyk om bet Book
near to leggen, en tegen deeze foort van Gedichten vooringenomen to blyven . "
Na verder aangevoerd to hebben, hoe GUARINI en TASSO bet
Herderdicht eene grootere ruimte gegeeven hebben, door hot invoeren van herderlyke dramas ; na geleerd to hebben, door welk
zeker middel men bet Herderdicht belangryker kan maaken ; worden de voordeelen overwoogen, welke in een Herderlyke Roman, zodanig als die met hetDrarne verbonden kan worden, plaats
hebben . Men heeft aan den inhoud van de ESTELLE gezien , dac
de Dichter van dat ftuk alle moeite gedaan heeft, om dat belangryke, dat by in bet romaneske meent to vmden, in zyn Herderdicht
to brengen : wy erkennen ook gaarne dat hetzelve 'er niet onge
vallig in is, en to meerder daar hat zyn land raakt, en de Vaderlandsliefde en moed overal doorflraalt ; doch of men in Frankryk
zo flaaperig is, by bet zien van Herderdichten in 't gemeeu , zullen wy niet beflisfen . Die de Herderszangen van THEOCRITUS
koel vindt, moet waarlyk al tot eene groote hitte geflegen zyn .
De fmaak van een enkel mensch kan aan de tafel van bet algemeen
met beflisfchen, want indien dezelve door fterk gekruidde, of met
fpeceryen verhitte, Ragouts, eens bedorven is : wie zal zich dan
aan denzelven kunnen onderwerpen?
Hoe veel verfchif zal
ten minder verhitte tong dan niet gewaar worden?
Intusfchen wtllen wy de ESTELLE van den Heere DEVcoRIAN,
om die weinige gezegden in de Proeve, die men, met grond,
endoordacht kan noemen, geenszins veroordeelen . Voor gewoo .
n e Leezers, die minder liefhebbers van Dichtflukken dan van Ro .
mans zyn, zal dit gemengd product een zeer fmaakelyk beetje
weezen . Ook is bet zo wet ingericht om bet bevallig to maaken,
dat bet geene verdere aanpryzing dan bet gezicht, en eenige bladzyden leezens,behoeft . De Druk is zwierig en zindelyk ; de Vertaaling is getrouw, en tevens vloeilend ; en de Gezangen, die 'er
telkens met veel finaak ingelast zyn, en 'er, volgens bet doel van
den Dichter, noodzaakelyk ingelast moesten worden, zyn, over
't geheel, zuiver en bevallig . Men oordeele nit bet volgend
Stukle, waarvan bet eerfte couplet, in 't Frausch, dus luidt
Ce
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Ce matin, dans axe bruytre
j'allais denieher ces oifeaux,
quand un vieux berger en eollre
est venu me dire ces mots :
mechant, ton adresfe cruelle
meriteroit qu'on la punt.
5"ai repondu : c'est pour Estelle ;
le vieux berger plus rien n'd d :t.

Ik vond deez morgen vroeg dit nestjen,
Dit eenzaam nestjen, op de hei ;
Ik nam bet - toen een oude herder,
Het ziende, toornig tot my zei :
Wat doer gy, ongevoelig knaapje?
Uw wreede daad verdiende firaf
Ik antwoordde : „ Ach! 't is voor Estelle!"
Terfjpnd liet de oude herder af.
De kleine moeder vloog, al beevend,
My na, door bosch en veld - hoe teer
Was haar gekerm! --- zy klaagde en fchreeuwde :
Ach I geef my toch myn kinders weer!
Geef, geef ze weer! bet zyn de vruchten
Die 'k van myne tedre min verkreeg!
Ik antwoordde : „ Ach! 't is voor Estelle :"
En zie, de droeve moeder zweeg.
Schetst, lieve vogels! in uw zangen,
Myn gadelooze en zuivre min :
Helaas! een wreede wet bele; my
Te zingen voor myn zielsvriendin
Haar Nemorin bemint flandvastig,
Maar vreest voor Raimond ; zwygt en zw1cht ;
Zyn hart fpreekt altyd van Estelle,
Al volgt zyn mond den tlrengflen pligt .
Dit lied;e zingt ESTELLE in bet Derde Boek, in bet byzyn v M1
RoosJr, en in bet afzyn van haaren Vader, en van Nw`moturt
en me m.
Mc
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JIedendaagfche Historie , of Tegenwoordige Staat van alle Polkeren ,
behelzende de Befchryvtng der Vereenigde Nederlanden , en wel
in 't byzonder van 0VERYSSEL . Met Printverbeeldtngen verfierd.
Tweede Deel. Te 4mflerdant by J . de Groot, enz . 179o. la
,gr, octavo, 533 bladz.
a een , ter vohrekkinge van 't voorheen gemelde , wegens
de Staatsvergadfringen, afzonderlyk verflag van den Grififter der Staaten , de !Griffle en den Provinciaalen Klerk ter Generaliteit, geeft ons de Schryver een uitvoerig berigt van de Pro.
vinciaale Domeinen , in 't algemeen , en wel byzonder van de
Bentheirnfche goederen , de Leengeregtigheid van 't Graaffchap
Lingen, en, by die gelegenheid, ook van de Provinciaale Leen .
kamer. Wyders is hieraan gehegt een gefchiedkundig verflag nopens de invoering van de Gemeene Middelen en de Provinciaale
Qttote ; mitsgaders eene onderfcheidenlyke opgave van de Provinciaale Schattingen van allerleie foort, en de verfchillende wy .
zen, op weaken dezelven geheven worden .
13erigten van
die natuur zyn gemeenlyk her gevalligst en nuttigst voor de eigen .
Ingezetenen van zodanig een Gewest ; edoch , fchoon dit ook
hier plaats hebbe, Iran men egrer zeggen, dat 'er nog al enkele
byzonderheden in voorkomen , die eene uitgebreider nuttigheid
bebben . Inzonderheid verdient bet bovengemelde Gefchiedkundige verilag , hoewel grootdeels betreklyk tot de Provincie
Overysfel, de nadere overweeging van hun die bet Finantie-wee .
zen beoefenen .

N

De Ring, [een fchertzende Roman .] door den Schryver van SIEGFRIED VAN LINDENBERG . Naar de laatfte Hoogduitfche ustgaave .
Met Plaaten. Te Amfterdam by A. Mens, Jansz . 1790 . Behal.
ven de Poorreden , 19o bladz. In gr . octavo.
aar de beduiding des Schryvers is bet byzonder beoogde van
dit Gefebrift, den Leezer in een vrolyken luim to vermaaken, waartoe her ook, door een zamenloop van eenige klugtige
voorvallen, vry wel gefchikt is . Her vinden van een Ring geeft
S
et aanleiding toe, her welk dan ook de oorzaak van den Tytel is .
Drie Spaanfche Donnas zyn ter kwaader uure getrouwd, met een
fchraapenden vrek, een doorbrengenden 1'tunflenaar, en een buitenfpoorigen jaloerfchen ; her komt 'er op aan om then Mannen
een trek to fpeelen, welke hunne verbetering ten gevolge heeft .
Zy die zulks op de treffendfle wyze uitvoert, en 'er gelukkig in
flaagt, zal den gevonden Ring, die ondertusfchen door den Marquis van Castromonte bewaard wordy, ten eerprys haarer fneedig .
heid erlangen . Ieder fpeelt haareu rol zo wel, dat het moeilyk
zy
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zy to beflisfen, aan wie de voorkeur toekomt ; bet welk den Mar,
quis , die den gevonden Ring , welke een Familiefuk was, ter
tvaarde van 200 Escudos , verlooren had , in deszelfs plaats , aati
ieder Dame, een fchoonen Diamant-Ring doet vereeren, met de
nevensgaande gift van honderd Escudos voor ieder, daar by alleen
honderd Fscudos nan de overwinnaaresfe toegezegd bad .
De characters zyn in dit verhaal wet uitgevoerd, en de gefpeekie
trekken, hoewel wat al to clerk voorgedragen, kunnen menigen
Leezer, die fmaak in zulk flag van vertellingen heeft , eena
doen lachen.

Leerzaame Gefprekjens , of de fyt der Kinderen opgewekt, door
J . HAZEU, Csz . Met Plaatjens . Te 4mfierdam by W . van Wet,
4q . bladz.
1790. In octave, 44
e inhoud van dit Stukjen is leerzaam en opwekkendvoorde KinD
dertjens, des bet, nevens andere Gefchriftjeus van die foort,
den Kindertjens met vrugt in handen gegeven kunne worden . Zie
bier eene beknopte aanpryzing der Yergenoeging ; welke deugd,
van jongs of geleerd, vroegtydig aangewend, een bron van geluk
is , door 't geheele beloop des menschlyken leevens : weshalven
men den Kinderen deeze taal wel in den mond moge leggen .
Vergenoegt en vrolijk leeven ;
Wet to vredev met mijn lot,
Kan mij waare bltjdfchap geeven ;
Leert mij dankbaor zijn, veor God. -s

't Yergenoegen geeft mij vreugdeu ,
Troost msj zelfs in tegenfpoed ;
Wijl z;j 't hell der zuivre deugden
In mijn hart Reeds kweekt en voed .

Die vernoegt mag zijn op aarde,
Leeft gerust en wel to vree ;
En van weinig goed of waarde ,
Deelt hij tech den Irmen me!.
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,diet Boek Genefis met de gewoone Nederduitfche tertaling,
hier'en daar, volgends de nieuwfte Waarnemingen veranderd, en met bzjgevoegde Aanteekeningen opgeheiderd, door
E . SCHEIDIUS, Proresfor to Harderwyck . N. II. Te
Harderwyck by J . van Kasteel , i 79o . In gr. oEavo .

aer laid van het Voorbericht is de Hoogleeraer Schei,
overeenkomilig met onzen wensch , op het
N
doorbladeren van bet voorige Stukje (*) , aengetnoedigd,
dies ;

tot het voortzetten van zynen arbeid, rer ophelderinge van
het hybelwoord y door bet oordeelkundig gadeflaen eit gea
bruik maken van de nieuwere Waernemiugen in de Oosterf'che Taelkunde ; bet weak, gelyk we diestyds aengeduid
hebben , door den Hoogleeraer op zodanig ene wyze gez
fchied, dat het onbevooroordeelden Bybeloefenaren wezenlyk
nuttig kunne zyn .
Een en ander voorbeeld, uit dit
nieuw atgegeveri gedeelte, (dat de Vertaling brengt tot aen
Gen . XXXV, en de aentekeningen tot op Gen . XXXII. a .)
zal ons toen aenpryzend gezegde bevestigen : men fla alleenlyk bet oog op enige zyner aenmerkingen nopens bet
verhael van Babels Toreifbouw, aengetekend Gen . X1 . i- 9 .
In onze gewoone Overzettlng vangt bet vers t . dus aen :
Ende de ganfche aerde was van eenerley fprake, ende eenerley woor en . Hiervoor heeft de Hoogleeraer : De ganfche
aarde nu ivas van eenerley fpraak, en eenerleije overleggingen . ---i. Het komt hem wat al to ftijf, en, tot begrip
van den zamenhang van 't begin des volgenden verhaels,
min voldoende voor, bier to denken op een evengelyk
dialect , of dezelfde uitfpraek ; dat , behalve de onwaer=
fchynlykheid, ook niets doet tot het plan, am ene fiad of
toren to bouwen . Uit lien hoofde verkiest by eerder de
vertolking van overleggingen of raedJlagen ; in welken zits
ook her Hebreeuwfche overgezet is, Ezech . XXXVIII. for
i Kon . I . 7 . Het Elebreeuwfche 0 1137 (woorden) kan to
eerder raedJlagen betekenen, diet alleen am dat de raedJla(*) Zie IV. Bdg. Fad Lett. IV. Deel . bl .
LETT . 1791 . No . 5 .
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over en weder gewisfeld, beraemd worm
den , maer om dat bet wortelwoord zo veel zegt , ala
byeen voegen, binden, koppelen ; des bet afgeleide moge aenduiden beramingen, hoedanigen hier plaets hadden , om,
namelyk, ene itad of toren to bouwen . Een plan, 't welk
zy vormden , toen zy , gelyk 's Mans Vertaliug , vs . 2 . ,

gen, door woorden,

laid, uit het Oosten opgetoogen, in den lande Sinear, eene
groote vlakte, (een uitgeftrekt dal of ene valley, verge] .
Pf. CIV. 8. Jez . XL . 4 . Dan . III. i .) vonden, en zig'aldaar
nederzetteden. Hier befloten zy, volgens vs . 4 ., een toren
to bouwen, diens opperfte in den hemel zy, of diens top tot
den hemel reike . Deze vergrootende ~fpreekwyze heldert de

Hoogleeraer op, door ene nog gewoone uitdrukking der
Arabieren , welke, fpreekende van iemand , die zig zeer
hoog boven zynen ftaet verheft, zeggen : by heeft de neus
in den hemel, en~het onderlyf in den afgrond . Zulks wilden
zy doen, om eenen name voor fich to maken, of liever, om
een verheven teeken voor zig to maken , dat eigenlyk door
't oorfpronglyk woord DV to kennen gegeven word .
„ Dit woord toch , dat doorgaans door naam vertaald
word, zegt eigenlijk, zo als de Hoogleeraer opmerkt, een
verheven teeken , gelijk zulks zeer fraai betoogd is , door
den Heer Adam Lentz, in zijne Obfervationes Miscellanece
V T. loca . Cap. III. , alwaar hij , op pag. g2-35,
ad fel. .
aanmerkt, dat de zeer vermaarde .7. Perizonius, (in Origin .
Babyl . Cap . XI .) zeer klaar bewezen heeft, hoe fjeem
(OV) eigenlt, k zij een verheven of opgerecht teeken, gelijk
bij voorbeeld Jef. 55 . 13- 56 . 5 . enz . en dat dit zelfde
woord ook, behalven de plaatzen, door Perizonius opge
noemd, , elders door een teeken verklaard behore to worden,
in twee anders zeer mogijelyke en onverftaanbare gezegden,
a Sam . 8 . i3 . Ook maakte zig David EEN NAAM (liever een
zegeteeken, dat is , hij richtte een trophee op , ter duurzame gedachtenis dezer groote overwinning ,) toen hif to
rug trok , na dat hrj de Sijriers in het zoutdal geflagen
., (te weten Ohola) werd tot
had : en Lzech . 23 . io . Zip
een naam (beter tot een teeken van geduclate ftrafoefening)
tot een toonbeeld onder de wijven : na dat men gerichten aan
haar geoefend had. Voeg bier bij nog eene derde fchoone
plaats, Spr . 10. 7. De gedachtenis (liever de gedenknaald)
des rechtveerdigen zal tot zegening ztj n , (die ziende, zal
men hem , ook nog lange na zijn dood, zegenen ;) maar
de NAAM, (liever, het grafteeken,) des godlozen zal verrotten : dat is , bet grafteeken des godlozen zal, al ware 't
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fchoon van fteen , of andere dergelijke duurzame ftof,
echter gelljk zijn aan verrottend bout , en tas verteerd en
vergeten worden . Met welke plaats van 5alomo men verder vergelijken mag bet geen de •geleerde Perizonius p . 216.
217, over 't woord apca zegt, als mede't Been irij aldaax
(uit Arrianns in Epict. 1. 19 .) aanhaalt, van tea zeer eer .
zuchtig en ydel mensch, die zich zelven vleide, indien
bij ilecbts Priester mogt worden, dat dan zijn naam 1 . _rdoor bij cue nakomelingfchap zoude vereeuwigd zijn, en
ten antwoord ontvangt : „ Schrljf uw naam op een Been,
„ en hid' zal bhjven," op (teen, dat is op een (lapis fepulchri} grafnraald, zegt Perizonius ."
Zodar ig Adn toren nu begonnen of liever ondernamen zy
to maken, welke laetfte betekenis , zegt de Hoogleeraer,
zeer wel flrookt , met bet bovengezegde van eenerleije
overleggingen. Dan deze onderneming verydelde de w?ER,
zeggende , volgens des Hoogleeraers vertaling vs . 6 . 7 .
Ziet bet is emn yolk, en zij hebben alle eerrerleij fpraak, en
dit is bet dat zij ondernemen to maken : en dus [voordgaande] zoude hurt niet anmogelyk gemaakt worden , %rat zij ook
verder zouden ondernemen to maken ? Kom aan, laat ons
nederdalen en last ons hunne fprake aldaar vermengen : opdat niemand de , fprake zi •n s naasten hore . Dit had, gelyk
vs . 8, 9, verha!ld word, ten gevolge, dat zcj bet opgaven
met de ftad to boufven, en over de geheele aelde verftrooid
werden, waerom men ook deze plaets noemde Babel, [dat
is, vermenging :] want aldaar vermengde de 13EERE de fprake
der geheele aarde .
Het Hebreeuwfche woord, bet welk de Onzen door verwerren overgezet hebben, vertolkt men , naer 't oordeel van
den Hoogleeraer , beter door vermengen ; en by beroept

zich daeromtrent inzonderheid op ene Verhandeling van
den Hoogleeraer Schroeder , in den jare 1152 gedaen , de
confufaone fermonis Babelica , uit •welke Verhandeling, die
geheel der lezinge overwaerdig is , by ons de kragt van
't oorfpronglyke aldus opgeeft .
,, De fpreekwijs door Mozes , in bet oorfpronglijke al„ bier gebezigd, beteekent geenszins eene woeste en van
„ alle orde ontbloote, verwerring, maar zegt eigenlijk eene
„ CESCHIKTF MENGELING, waardoor by een en hetzelfde
„ deeg, ANDERE, geheel en al daar van verfchillende
„ SOORTEN BI,~ GEGOTEN, en, met ene juist afgepaste
„ fchikking, daar IN GEMENGD worden . Geen gefchikter
„ woord fcheen 'er mogelijk te zijn, orn dat wondervolle
02
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• werk Gods nit to drukken, waar door Hij„ ale bet ware,
„ bet deeg deer ij7raak, welke het ganfche MenSchAom , tot
,, dus verre, under zig gemeen had ., zodanig beeft verar„ derd, en gematigd, dat Hij, bij dezelve, nieerder ande• re, geheel nieuwe, en in baaren aart hemelsbreed ver„ fchillende, talen BIJ COOT, en, door eene allerwijste be,, fchikking, daarmede vERMENGELDE . Het wellg men der„ halven begrijpen moet, dusdanig toegegaan "te ;zijn, dat
„ hij aan zoni-migen wel bet volledig gebruik van hHone Va .
„ rige aloude taal liet beliauden, maar integendeel agn arty, deren geheel NiEuwz VORr1EN VAN gansh verfchillende
„ TALEN INDItUKTE, en dezelve, als bet ware, in hitune
„ gemoederen IN COOT, en tevens bet onmiddelyl gebruik
„ derzelver verleende ."
Overeenkomftig hiermede is, naer bet gevoelen van den
Iloogleeraer Schetidius, deze vermengeling, (niet de verwarring) der talen derwyze gefchied, , dat, bij de toen in iyeti
,, aigemeen gebruik zijnde aloude Oosterfehe taal ., verfchei,, den geheel andere loorten van talen ziju bij gegten ;
„ des wile de andere oude talen niet, uit bet oude zoge„ naamde ilebreeuwsch, bij verbastering, en na lang tijd„ verloop, ontflain zijn, maar geheel bijzondere talen zijn ."
W-'Vyders tekent by nog aen, dat de Ridder Michaelis, een
zeer bevoegd konstrechter in dezen , dit gevoelen, (of fchoon
by de Verhandeling van Schroeder niet fchyne gelezen to
hebben,) zeer gaerne toeftemt en krachtig hevestigt .
Men zie zyne Aentekeningen op Gen . XI. 1-9, in zyne
Nieuwe Overzetting des Ouden Testaments .

Gefchiedenis der Israeliten vddr de tyden van Jzsus . Door
I . J . HESS, Bedienaar des Goddelyken Woords to Zurich .
LTit het Hoogduitsch overgetet . Negende Deel. Te Amfterdam by de Erven P . Meijer en G . Warnars, I79 .
Behalven het Poorwerk, 528 bladz . In gr . oCtavo .

Naer het belobp dezer Gefchiedenisfe, in 't voorige Deej
~J gebragt, tot op bet einde der Regeringe van Salomo,
N
vangt bet tegenwoordige aen met de komst van Rehabeam
tot den Throon , en den daerop gevolgden afval der tien
Stammen , zips welken bet Ryk in twee • deelen gefplitst
wierd ; zynde voortaen onderfcheiden door de benaming van
't Koningryk van Yuda en Israel . Ilet begin, den voortgang
en de inlandhouding dezer fcheuringe ontvouwt de Eerwaer
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waerde Heft , tot op de gevanglyke wegvoering der ties
ilammen na Asfyrie, welke een etude maekte aen bet Koningryk van Israel . By het nagaen dezer omwentelinge met
derzelver gevolgelt, en bet ophelderen der gewiguge gebeurtenisfen, zo in 't ene als andere Ryk, vcstigt de Au .
theur, evenrals in het voordragen der vroegere gebeurtenisfen, meermaels de aendacht op enige merkwaerdige onderwerpen ; waertoe by, door deze of gene voorvallen, byzonder geleid word ; en die ter algemene opheldeiinge van
verwisfeling. van omflandigheden dienen .
Tot een voorbeeld van die foort van befcliouwin ;en verflrekke zyne overweging, rakende den Profetenfland, in,het laetfte tyc'pe,k
pier voorkomende .
Volgens zyn inzien begon de stand
der Profeten in deze dagen gewigtiger to worden, en wel
zo, dat men lien tyd met refit een nieuw tydperk der Pro`eten zou kuntlen noemen ; overmits hun daer mede Gene
nieuwe en uitgebreider loopbaen geopend word . Om ons
dit onder 't oog to brengen vind by liet dienflig, de zaek
van wat hooger olf to halen, en vangt d4erop dus aen .
„ Elias en Elifa hadden het tooneel verlaaten ; mannen,
in wier trant en wys, om de afgodery to beflryden, zig alle
de kragten van den Profeetifehen geest fcheenen vcieenigd
to hebben . Evenwel ontmoet men by deezen nog geen
fpoor van in gefchrift vervatte redenvoeringen, Godsfpraa;,, .n, waarfchuwingen, bedreigingen, beloften, der4elyken
men, in deezen laateren tyd, zo menigvuldig vindt . In juda
ontmoeten wy, 't is waar, reeds Lang voorheen, fchryvende
Profeeten, maar zy worden meest nog als Gefchic .lfchryvers
(*) aangehaald, welke de daaden en lotgevallen der Koningen to boek ilelden . Zodanige waren 'er ieeds ten tvde van
David en nog vroeger . Zy waren de bewaarders der registers van ftaat (t), van wier opflellen de nog voorhanden
zynde 3aarboeken der Koningen gedeeltelyk affchriften, gedeeltelyk uittrekfels, zyn . (Dit is de reden, dat deeze historifche boeken door de Jooden mede onder de Profeetifche
eteld worden (§) . Tusfchen dezze gefchiedenisfchryvende
rofeeten, en de anderen (Elias en Elifa) moet een merklyk
onderfcheid geweest zyn, in opzigt van leevenswyze, letter(") Nathan, Gad, Iddo, Semaja, Jehu, de zoon van Hanani,
(t) drchIi'arii.
(§ ) De voorfle Profeeten van hunnen Kanon zyn enkel Ga .
Scliiedfchryvers . Te weeten, de fchryvers der Boeken : Jozua,
Rechteren, Samuel en de Koningen .
O ;
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teroefening , woonplaats , en dergelyke omtlaudighedeu .
De eerfte, die men tevens efchiedfehryvers van jtaat noeymen,ofaltsvrnme lc in dat licht befchouwen mag,
waren geen kluizenaars, ftonden in eene daauwe betrekking
met bet Hof en de Regeering, waren voorftanders van het
yolk, patriotten, wier Theokratifche denkwys, ook buiten
hunnen toeftand by de Godlyke ingeeving, aan de belangen
van den ftaat, en den godsdienst, openlyk en op de werkzaamfle wys deel nam . De laatstgemelde foort van Profeeten, daarentegen, verwyderden zig meer van de famenleeving, dagt en leefde op de wys der kluizenaars . Zodanigen
vond men inzonderheid in hetKoningryk Israel, geduurende
en na de vervolging, die Jefabel tegen hen aanregtte. Oorfpronglyk hadden wel deeze beide klasfen van Profeeten
eenerlei oorfprong gehad ; zy waren kweekelingen van Samuels fchool, daar muziek en godsdientlige digtkunst den
geest tot verhevenheid opvoerde . - Maar kort na then tyd
vertoonde zig dit onderfcheid reeds fpoedig ; want van Samuels kweekelingen kwamen reeds eeniglen aan 't Hof, en
vormden zig daar tot Profeeten en Schryvers van ftaat, (ook
wel tot Godsdienftige Hofdigters ;) anderen van 't Hof verwyderd blyvende, volgden hunne neiging tot eenzaamheid,
en zetten in iltlte hunne geestelyke oefenmgen voort . Dit
was , na de fcheuring van 't Ryk, byzonder bet geval van
de Profeeten in Israel . Weinige Koningen der teen flammen
zagen gaarne, dat deeze mannen Gods to digt by hen,woonden : eenigen vervolgden hen zelfs . Maar juist deeze vervolgingen vermeerderden de afgezonderdheid hupner leevenswys . Wy ontmoeten ze in bergholen, in bosfchen, aan
eenzaame becken . Zelfs, wanneer zy ergens in een huis of
eene but famed woonen , zyn zy grootdeels heremieten (*) .
(Dit had zekerlyk zyne uitzonderingen : ook in fleden van
bet Ryk der tien flammen vond men Profeeten-fchoolen ;
Elifa woonde zelfs fomwylen to Samaria : maar de kluizenaars(*) „ En dit flag van Profeeten wordt ook wel 't meest, en
met den meesten fchyn, als geestdryvers behandeld , offchoon
zy zulks niet waren . Vergelyk NuEMEYEa's Characteriftik Th . V .
S . 304 , 305-"
Ze behoorden integendeel , gelyk HESS
meer dan eens opmerkt, onder de welgeoefendfle Leden der
Natie, die 't 'er op toeleiden , om den Godsdienst den Volke
in to boezemen, en, sneer dan de Priesters, (die veelal op een
enkel werktuiglyken Godsdienst aendrongen,) zich benaerittgden
om hunne Landgenooten diepe indrukzels van, een meer verheyen, van den geestlyken, Godsdienst eigen to waken .

CESCHIEDENIS DER ISRAeI:ITEN.

199

naars-leevenswys had egter de meeste aanhangers, ook zelfs
onder dezulken, die fomwylen in fteden hun verblyf hadden .)
,,Dit onderfcheid vertoonde zig voorts, hoe langer,hoe
duidelyker. Jerufalem kweekte in zyn midden mannen, die
In de ftaatkundige belangen door en door ervaaren waren,
niets minder als kluizenaars leefden, en egter daarby den
Profeetifchen geest en waardigheid in eene uitneemende
maate bezaten .
„Deeze ftaatkundigeProfeeten vestigden in hunne redenen
en fchriften hunne aandagt, niet alleen op den Godsdieniligen en zedelyken toeftand hunner eigen Natie, op zig .
zelve befchouwd, maar ook op andere Ryken ; in zo verre
dezelve eenige betrekking hadden tot hun Volk . Verbonden , oorlogen , ftaatsomwentelingen, fna,;t en zwakheid
deezer landen, --- alles befchouwen zy in het licht der
Theocratie ; en fpreeken daarvan , niet flegts met yver en
geestvervoering, maar ook met get diepfte doorzigt in het
waare belang van den ftaat. Hunne Redevoeringen en
Godfpraaken tot hun eigen yolk zyn doormengd met veelvuldige aanduidingen , en uitzigten in het toekomende ,
welke aan eene hoogere ingeeving toe to fchryven zyn .
De Godheid fpreekt door hen . Een flerk, dikwyls zeer
fpreekend doordringen in get toekoomende, (niet enkel in
een naby zynde, maar ook menigmaal in get verstafgelegene,) heldert dikesis niet minder onverwagts, dan duide .
lyk, den loop der Goddelyke beftuuringen op ; maar me.
nigmaal valt ook het gordyn weder plotslyk neder ."

Leerredenen Over get Leven van DAVID . Door P . BONNET,
Predikant to Rotterdam . Zevende en laatJte D .eel . Te Rotterdam bij P. en J . Holfleyn, to Utrecht bij A . van Paddenburg, en G . van den Brink jz., 1790. Behalven de
Voorreden, 600 b ladz . i n gr . oftavo.
ier mede voltrekt de Eerwaerde Bonnet zyne befchoufl wingen over den Levensloop van honing David ;
welk onderwerp by in een aental van LXXXVI Leerreden
behandeld heeft, waervan de eerfte uitgefproken is, op den
Ir van Bloeimaand des jeers 1768 , en de laetfle den 4 van
Sprokkelmaend des jeers 1781 . Zyn Eerwaerde gaet des in
lit Deel nog na het geen de Bybelfchriften wegens ' J Vorilen bedryven, na zyne herftelling in 't Ryk, tot op zynen
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dood en begravenis, aengetekend hebben ; waerie ene rui+.
me verfcheidenheid van ftoffen voorkomt , die den Leeraer
overvloedi' aanleiding geven tot verfchillende foorten van
befpiegelingen en bedenkingen, zo betrefl'ende bet Gefchiedkundige en Leerftellige, als bet betrachtlyke der God=
zaligheid . En hiervan maekt by, even als in de voorige
Leerredenen,ook in dezen een oordeelkundig en leerzaem'gem
bruik . Nadien wy reeds meermalen voorbeelden van die
natuur, in de ene en ande ;e feort, uit de vroegere Leerredenen opgegeven Jiebben, oordeelen wy 't niet noodid zulks
nog weder to doen ; beter gevalt bet ons , by bet afloopen
van dit onderwerp, den Lezer to melden, hoe zyn 1Jerwaerde, na de overweging van 's Vorflen Levensloop, den
beroemden David kenfchetst ; waeromtrent by zich in dezer
voege uitlaet .
„ Wat zijn perfoon betreft, wi j ka nnen hem geene afs
koinst nit Koninglijken bloede toekennen . Zijne grootheid
was geen erfgoed, maar een Godlijk gefchenk, en de vrucht
van perfooneele deugd en dapperheid .
Dan rekende
bet Paulus cinder de dingen, op welken hij, zoo hil er an .
ders dwaas genoeg toe ware, roem zou kunnen draagen,
een Hebreeuw, uit Abrahams zaad, en uit Benjamhis flan
to zijn ( 4 ) ; -- DAVID was pier a}}een uit Abrahams zaad ,
ftam, aan welken vader Jakob
maar uit Judaas f1am
den fepter had toegezegd, en die,door Israels God met tiit
neemende voorrechten begumligd was . Zijn overgrootvader was de vermaarde Boas . Zijn vader was Ifai ; wiei hij
menigmaalen gedenkt, en met )of verme}dt
gelijk ook
's j-leered Geest zijnen naam, op meer dan gene plaats,
net roem verecuwigt . - Met (lit alles, was de afftand,
tusfchen zi,}nen burgerftaat, en den Croon, welken hij bc>- .
klom , vcrbgazend groot . En dit gaf zijnen vijanden aanleiding, oni hem, met verachting, den noon van Ifai- to
Itocmeu. Dau , event deeze verbaazende verheffing deed
hem , Gods vrijmagt ten roem, den grondlegger worden
van een Koninglijk Huis, wells veimaardheid de eeuwen
zal verdnuren ; veele andere vorstlijke huizep bier in verte
overtreffende .
„ Fnzoudenwijinbetlofwaardigevan zijnkarakter, heedaanigheden, deugden, en bedrijven uitweiden ; welk eene
overruime flof was bier voor handen ! Een inensch
was hij, en had zijne •g ebreken ; welke hij kende, ~beleeil
CIA

(*) Fslippenfen III .
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Ten zwaaren val--`kwam hij. Doch zijne
en beftreed
alom bekende boetvaardigheid, en bekeering, maakt hem zoo
bemiunehjk Ws lecrzaam , voor volgende eeuwen . -r-•- Zijpe toegeevendheid jegens zijne kinderen 1chilnt, ja, to
(root geweest to zijn, en ontdekt eene tedere kinderhefde,
der kloekmoedigherd meermaal re fterk . - Ztjne ligchaams .
gelleldheid wortlt geroemd aJs fchoQn ; en van zijne buitcngemeene fterkte, leezen wij verfcheiden proeven . -- Zijne
zielsyermogetw waren bij uttneemendheid groot . Zijn verftand words gerQemd
fchoort niet zonder vleitaal, -als dat van eenen Engel . De vaardigheid en kracht vats zijn
begrip blijkt nit zijn beleid, in onfelbaare bedrijven . Zija
mood en dapperheid was gepaard met groote Krijgskunde .
En zijne diepe regeeringskunde heeft Kerk- Staat- en Krijgswezen op eenen voet gebragt, welke, waren dezelve 0e,
volgd, aan deze, alien eene beftendige duurzaamheid en
giootheid zou hebben bijgezet,
Oeen blijk van ijdele
pracht of nutlooze verkwisting, vindt men in ziJn' geheelen
levensloop ; maar we], bewijzen van edelmoedige dankbaarheid - niet van gierigheid, maar we] van fpaarzaamheid,
beftuurd om groote dingen met groote kosten to kunnen uitvoeren, Onvermoeid, en altoos werkzaam , heeft hij in
Dicht- en Zangkunde, in Godsdienst en Burgerftaat, aan
bet hof en in 't leger, binnen en buitens lands, zoo veel
edaan , dat hot nadenkende gedachten verbijstert .
Dr alles maakte David een groot Man en groot Koning, en
voor elk, in zijnen ftand, een waardig voorbeeld van n-volgitig .
„ Nlaar grooternogwordt David, wanneermenhemalseen
godvruchtig Man en Vorst befchouwt .
Van zijne jeugd
af, van den Heere geleerd, bezat hij cede maate van kennis, v,-n God, zijn Woord en weg , welke hem wijzer
maakte dan zijne leeraars .
Den Heere geloovig, was
God de rotsffeen van zijn vertrouwen, het voorwerp van
zijn' lust, van zijne liefde, van zijnen dienst .
Gods
Woord, weg en Wet to kennen, fchattede hij de beste
wijsheid --- God to verheerlijken, zijne verlustende uitfpanning - en God ootmoedig aan to bidden , zijne
eere . --- Kennis van zijn hart, en van zijne zonden,
maakte hem cen nederig belijcler, en ondervint'rng van zijn
gebrek, een eruftig bidder . --- Medgezcl van hen, die
den Heere vreesclen, fchuuwde hij ijJcle lieden ; verkiezende eenen Na ;,han, eenen Hetnan, eenen Afaf, eenen
flufai, en dergehiken, tot zijne boezgmvrien en. ---O 5
Go-
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Geleerd, opgewekt, en gefticht to worden, en zulks anOm welk
deren, to doen , was zijn groot vermaak.
alles, .hij als godvruchtig in Gods Woord gepreezen, en
anderen ten voorbeelde van navolging gefteld wordt . "
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au voor bet eerst in 't ticht gegeven, door
J. WATKINS van Bidefort . Uit bet Engelsch . In 's Gravenhaage by I. van Cleef, I79I . Behalven hetVoorbericht,
88 b ladz . in gr o&avo .
7ay gelegenheid ener vernieuwde Engelfche uitgave der
.lt .,p Werken van den godzaligen Hervey, heeft men dezel1e vermeerderd met een drletal van Leerredenen , nog
na 's Mans overlyden gevonden . 't Is dus niet oneigen,
dat men goedvind dezelven insgelylcs in 't Nederduitsch
het licht to doen zien ; ten einde den hoogachteren der
Schriften van Hervey gelegenheid to geven, om hunne
verzameling des to meer volkomen to maken, Dit zal
deu zodanigen in dezen to gevalliger to zyn, daer het
uit den inhoud ten klaerfte is, dat deze drie bovengenoem.
d o Leerredenen , niet ter loops opgefteld of fchetsgewyz e
ijYgericht, maer door -zyn Eerwaerde wezelllyk uitgewe rkt
zyn ; en dus die innemenheid en kracht van tael bezitten,
dbelke hem zo byzonder eigen was . Men flae, ten voorbeelde bier van , het oog op zyne aenfpraek tot jonge l¢eden, in bet toepasfelyk gedeelte zyner Leerreden , op den
dood eener jonge 5ufer, die, na een voorbeeldlyt; leven
geleid to hebben, aen eene uitterende ziekte, in ,iiet vyf
en twintigfte jaer hares ouderdoms, overleden was .
,, Indien ik ooit, (dus vangt by dit gedeelte aen,) Indien ik ooit op uwe aandoenlijke aandacht mag hoopen,
dan moet bet bij deze treffende gelegenh~id tijn . Deze
ontzettende flag heeft eene ftem
eene item tot alien,
maar bijzonder tot ulieden verheven . G.t hebt onlangs
uwe laatfte achting bewezen aan de ov b ffelen van uwe
jeugd in het
uitmuntendfte vriendin : Gij hebt bl
ftof zien nederleggen ; en zelfs p.it en& Godsvrucht
buiten ftaat, om van den dood to bevrijd¢n . Gij hebt de
brosheid van uweu toeftand gefchreven zlen pp de doodkist ;
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kist ; gefchreven in de asfche van deze jonge en levendige perfoone --- en indien dit uwe ernftige nagedachten niet opwekt , indien deze outzaghjke wenk der Voorzienigheid in u geene Godvruchtige verlatigens en Godza •
lige voornemens gaande maakt, dan hebt gij reden, om
to duchten voor een verhard geweten .
„ 0 komt herwaards, gij vrolijke en luchtige jonge lieden, nadert tot den rand van dit graf, en leert wijs worden tot zaligheid ! Laat de ongodsdienftige 'en dartele in
dezen grafkelder nederzien, beeven, en vreezen : indien
GOD een' zoo beminlijken en oprechten Christen niet fpaart,
hoe zal Hij u fpaaren !
Indien wine, die een voorbeeld was voor haare tijdgenooten, en een zegen voor de
nabuurfchap, is weggenomen, hoe kunl;en zij verwachten,
lang to zullen overblijven, die anderen bederven en pesten der famenleving zijn
Ziet gij, dat eene zoo
bloeiende en vruchtbare plant is afgemaaid, wacht u, gij,
die den grond nutteloos beflaat, wacht u, dat Hij u met
wegneme, en uitroeie uit het land der leevenden !
„ Laat de ernftigen en welge/telden opgewekt en bemoedigd worden door deze roepfem ! Laat hen zorgvuldiger
worden, om hunne lampen to voorzien, en zich voor to
bereiden tegen hunne verandering! Neemt haare deugd
aan, na dat gij van haar perfoon beroofd zijt, en volgt
baar meer gezetna, gelijk zij CHRIST US heeft nagevolgd!
De Godsdienst kan naauwlijks zoo nuttige en veel beloovende jonge lieden misfen .
0 dat anderen komen en
bunne plaats vervullen! Mogt haar wegnemen nit deze wereld cen middel zijn, om uwe voortgangen naar de hemelfche to verhaasten ! Mogt baar Iaatfl:e ademtogt ijver
inblaazen, in alle onze Godvruchtige pogingen ! En zien
wij haar koud en roereloos, zoo laat ons werken, terwijl
het onze dag toelaat, en alle naarftigheid aanwenden , om
Mogt dit
onze roeping en verkiezing vast to maaken .
den ongodsdien/tigen in ontzag houden, om niet to zontligen! Mogten de aandachtigen hunne lenden omgorden en
waakzaam zijn! En mogten alien beweegd worden, om
haare voetftappen to drukken ! GOD gaf haar vroag zijne
genade. De eerftelingen haarer jaaren waren aan de Godsvrucht gewijd, en zij diende den HEERE van haare jeugd
af. 0 dat elk jong hoorer ging, en deedt desgelijks . Dit
zou het juk van CHIISTUS zag t, en zijn last ligt maaken.
Door deze middelen zou de heiligheid gemaklijker to bereiiten zijn, dan voorheenen, en ten laatften volmaakt
ge.
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genoeglijk wezen . En welke bittere wroegingen en 1mrtbrekehde angften zou zodanige befchroomde zorgvuldigheid voorkomen ~ Floe rijk zoudt &ij kunnen worden in
genade , en hoe voortreflijk in hetlie kennis, door de
posten der deuren v an . de Opperfte W sheid waar to neemen -van uwe vroege aaren ?f! Dan zou de bloem uwer
dagen diet ledig faan, dan zoudt gij de lente uwer jaaren niet' verkwisten in zwijmelitig en ijdelheden, maar,,
met wijlen uwe voorbeeldige vriendin, zoudt gij aan Jrsus voeten zitten, en hemelfche wijsheid leeren nit zijn
woord ; gij zoudt u zelven onmiddelljk aan zijnen dienst
toewijden, die, door de fterkte zijner magt, het kruis gedragen en de [chande veracht heeft, voor u en uwe eeuwige zaligheid . Nooit moet gij voorwenden, dat waare
Go isdienst eene onuitvoerlijke zaak, of dat leevendwekkende heiligheid een treurige ftaat is . In haar voorbeeld
hebt gij gezien, hoe bet Christendom geoefend , en in
bhjdfchap genoten wordt,
onder bet geloovig
leaden van dien algcmeenen en onberispelijken levenswandel, welke haar cen fieraad maakte voor bet J uangelie
van GoD, haaren Zaligmaaker, en die haar bekwaam gemaakt heeft, om deel to hebben in de hemelfche ervenis
der heiligen in het licht . "

ftundel van Godgeleerde, Wysgeerige en Ze4enkundige M ngelingen. Derae Stuk . Te Haarlem by Plat en Loosjes,
1790 . In gr. oetavo, 124 bladz .

et dlt derde Stuk voltrekt _ men bet eerfte Deel van
dezen Bundel, waerom 'er ook een algetnene Tytel, en de opgave van den geheeleti Inhoud by afgegeven
word ; uit welke opgave men terftond ziet, dat de verfclleidenheid van ftoffen zeer wel in acht genomen is,
overeenkomftig met den Tytel, ter beantwoordinge aen
't bedoelde ; „ om bet verftand to verlichten , bet hart to
„ verbeteren, en de ware gelukzaligheid to bevorderen . ?'
In 't uitvoeren hier van is men, zo als by de melding
der t%vee eerfte Stukjes bleek , vry wel getlaegd ; en dit
derde Sruk e is voaral niet minder gefchikt om den oefengraven Lezer onderwerpen aen to bieden, die zyne aendacht ujtlokken, en hem dezelven zo voor tar dragen, d at
by in de nafpooring dier ftofl'en wezenlyk genbeggen vinde .
In de eerfte plaetze konit oils voor, eve o,0etiwt ging v mn
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's Heilands verzoeking in de Woeftyn, welke in dezen verlnlaerd word ~ als beftaende in opkorhende verleidende gedachten , aen wglken J E7.u s , daer by een waerachtig mensch
was, zich even gelyk andete menfchen bloot gefteld vond ;
dan aen welken by geen bet minfte gehoor verleende, dat
by ons menfchen maer al to dikwyfls plaets heeft, zo zelfs
dat wy ze zondig opkweken ; tetwyl by daerentegen die
opwellingen van 2yn hart terltond krachtdadig afkeerde j
en, over die verzoekingen zegenpraelde . Dit denk1teeld j
dat grootlyks zyn grond vied, in de verzekering, dat
Jezus, ook in dit opzicht den broederen gelyk gewotd tI,
en gelyk als *y, verzogt geweest is, dock zonder z nde~,
word hier zest aenneemlyk voorgedragen, met bdantwooi
ding der tegenbedenkingen .
Ene daeraen volgende
tvysgerige Pn zedekundige befchouwing, van de odlyks
trafen , leid ons op tot een regtmatig denkbeeld van de
fGodlyke
ftrafen, om ons to doen gadeflaen, brae wy de
fpreekwyzeu, van Menschlyke ftraffen ontleend, op God
pvergebragt ; Gode betaeinlyk hebben to verkhiren . Ter
duidelyker ontVduwinge hier van bevlytigt zieh de Schry.
ver, om ons „ bet regte gezigtspunt aen to wijzen, waer~, tiit wij de ftraffen moeten befcbouwen, welten, under
• Gods regeering, den mensch treffen . " Wy hebben ze r
.naemlyk, to befchouwen „ (i) Als gevolgen der zonde,
_, O wel_ien, en in bet tegenwoordige en in bet toekomen'
i , de leven , nit booze handelingen onmiddelijk voort .
„'vloeijen .~ (2 .) Als weldaden, door den invloed, lien
• zij op s menfchen zedenlijke verbetering hebben , en
• door bet nut, welk zij , ook in #ndere oozigten, voort .
• brengen . - En eindelijk (3) Als bewijzen van Gods
• liefde, welke zonder deze ernfge middelen zeer gebrek• lijk zoude wezen . " De overdenking van 't een en 't
ander moot, gelyk in 't Plot dezer Verhandelinge getoond
word , onze barren vervullen met ene kinderlyke liefde
omtrent God onzen Vader in Jezus Christus , en zyne
Vaderlyke hand, ook in tegenheden, eerbiedig doen erBy deze overdenkin g komen voorts twee
lcennen .
Proeven, die inzodderheid bet Bybel- Uitlegkundige be.
treffen , en bepaelder ten onderwerp hebben , de Brief van
Paulus aen de Galaten , mitsgaders de benaming van Broeder, in bet 1Vieuwe Testament voorkomende . Men verleent ons , met opzicht tot bet eerstgenoemde, een ander inzicht in then Brief, dan men tot nog gewoonlyk
gellad hceft. En, met betrekking tot die benaming van
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Broeder, tracht men ans to
• de Brzeven van Paulus,
• delingen der Apostelen,)

doen zien, dat dezelve, „ in
(en dikwils ook in de Han.
bijna overal, waer dezelve
• voorkomt , eenen ambtbroeder of ambtgenoot, of een
„ perfvon bpteekent, the tot de opzieners, of vooritan• ders der nieuwe kristelijke maetfchappijen of gemeenten
~, behoorde , en dat daermede geenzins gemeene kriste• nen (of leeden der gemeente, die geen bijzondpr ambt
• bij de gemeente bekleedden,) bedoeld worden . " Uit
then hoofde heeft men dan ook, gelyk ons hier tevens on.
der 't oog gebragt word, de Apostolifche brieven niet aen
to merken, , als onmiddelijk aen alle de gpmeen4 kriste .
• nen, ,of leden'van een aezelfchap of eene gemeente, ge,, fchreven ; maer in to zien als gefcbriften, walker inhoud
„ in de eerlte plaetfe beltemd is, voor de X eeraeren. en
„ Vooritanderen der Gemeente ; op dat dezen hun ambt j
,, des to beter , ter bc'vordering en uitbreiding van de kris• telijke maetfchappij konden waarnemen ." pit denkbeeld
is ook atvoorens met opzihht tot den Brief aen de Galaten
aengedrongen . Onpartydige Lezers zuilen deze Proeven,
fchoon hun dezelven in den eerften opiage wat vreemd
mogten voorkomen, echter hunner oordeelkundige toetfrnme niet onwaerdig vinden ; alzo bet beweerde, met befchefdenherd voorgefteld, niet van alle waerfchynlykheid ontbioot
is . .-- Verder geeft men ons nog aen de hand ten vervoig
van 't vrymoedig onderzoek over de voorjeeldige Godgeleerdheid, waerin de Schryver nagaet, de kracht der by elfche
getuigenisfen, gemeenl~k aengevoerd, ten bewyze van het
werklyk beftaen der voorbeelden over hat algemeen ; als mede van zulke plaetzen, waerdoor men bet werklyk beftaen
van zekere enkele voorbeelden tracht to bewyzen. In 't
eerfte geval komen, als de voornaemiten, in aenmerking,
Kol. IJ. 16, 17 . en Hebr. X. i . In bet tweede beroept
men zich deels op gefchiedkundige voorbeelden, deels op
voorbeelden van plechtrgheden ; het onderzoek der laetften
blyft tot ene volgende gelegenheid uitgefteld, en de Schryver bepaelt zich thans tot de gefchiedkundigen. Hier toe
behoort Adam als een voorbeeld van 3ezus, volgens Rom .
V. 14. en i . Kor. XV . 21, 22 ; en de Zundvloed als een
voorbeeld van den Christelyken Waterdoop, naer laid van
i Pet . III. 20, 21 . Noch het een, noch het ander word,
gelyk de Schryver overtuigend toont, nit deze plaetzen ge .
grond bewezen ; als behelzende alleenlyk voorftellingent van
minder of meerder vergelyking ; dat nets doet ter begunliiginge
van
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van het Been de voorbeeldige Godgeleerdheid bedoelt . Laetflelyk ontmoeten we hier twee zedelyke ftukjes, ftrekkende ter be'vorderinge van ware Godsdienfligheid . Men
mind Christenen, die den openbaren Godsdienst genoegzaem
of geheel verwaerloozen, als niets doende tot het wezen
van den Godsdienst ; terwyl anderen denzelven vlytig waernemen, en daerin bykans alle hunne Godsdienfligheid flellen . Beide deze verkeerdheden gaet de Schryver ten erniligfle tegen ; zo met de nuttigheid van den openbaren
Godsdienst aen to wyzen, als met to toonen, dat derzelver
bandhaving den innerlyken Godsdienst, de betrachting der
Deugd, to v~ege meet brengen. Len verflandig Man veracht geen middel, dat by uitftek wel gefchikt is, om zyn
oogmerk to bereiken ; en hy, die zich vergenoegt met het
middel to bezitten , zortder het ter bereikinge van 't oogmerk ,
vtraertoe bet eigenlyk gefchikt is, to gebruiken, handelt als
cen dwaas . Hy, die den Rykdom veracht, om dat dezelve het wezen des geluks niet uitmaekt , maer flechts eett
middel is, om gelukkiger to worden, en by, die fchatten
op fchatten ilapelt, zonder eenig vooruitzicht van gebruik ;
deze beiden gaen onbezonnen to werk . -- Aen deze overweging is voorts eigenaertig gehecht een voorftel, nopens
de wyze, op welke wy den Godsdienst hebben to befchouwen ; naemlyk niet als een dienst aen Gode bewezen, als
bragten wy hem daerdoor eenig voordeel toe ; maer als
eene • gehoorzame onderwerping aen de voorfchriften van
onzen weldadigen Vader, die, met ons dezelvgn to geven,
niets anders bedoelt, dan bet bewerken van ons eigen geluk .
Men mag des met bet hoogfie regt zeggen : Hy,, die God
dient, dient eigenlyk zich zelven ; en deze welgegronde leering ontvouwt de Schryver ten bondigfte, met een lecht
erniligen aendrang van derzelver eigenaertigen invloed op
onzen ganfchen handel en wandel .

Natuur- en Zedekundige Befchouwing der Aarde , en van
haare Bewoonderen . Gevolgd naar bet Hoogduitsch van
J . F . zdLLNER en j . S . LANGE . Derde Deel . Te Campen by J. A . de Chalmot , en to Amflerdam by M. de
Bruyn, 1790 . In gr. octavo, 416 bladz .

en aanvange van dit derde Deel, op eene foortgelyke
leerzaame wyze, en met bet zelfde nuttige oogmerk,
onderfcheidenlyk uitgevoerd, dient eene voorafgaande Verhan-
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handeling ; over de kennis en beoordeeling der, Goddetyke oop
merken , th de werkep der Natuur . Men vittdt 'er i naanl
lyk, die , op onderfcheiden gronden ~ zodanig eene foor t
vats uavoxfching , en daar uit afgeleide gevolgtrekkingen,
iwraaken . Gemerkt nu de Autheur zig nleermaals hiertoe
bevlyti t, om den Leezer Gods iviagt, Goedheid en Wys .
held, warm to doen Ap merken,, zo heeft b y ' t met re<len
niet ondienflig geagt, dit onderwerp opzetlyk to behandeJen : en, met beaptvvoording der voornaamfle tegenbedenkingen~ to toonen, dat bet den Menfche niet alleen geoor-i
Jgfd , maar opk ten_ hoogfte, betaamlyk ig, . agt to flaan op
Gods Eind-oogmerken ; en tevens to doen ziefi, hoe zulks y
op vaste gronden , ten nuttigfte werkfteilig gemaakt kan
worden . Dit Stuk overtuigend behandeld hebbende 1 fchikt
by zig voorts, in agtervalging van 't plan deezes Werks,
ter overweeginge van 't Been de drie Ryken der Natuure 4
dat der Delfiofen, der Planten en der Dieren, ons in dit
opz"tgt• veelvuldig aan de hand geeven : waarvan de Schry
ver ons eerst een algemeep verflag levert , by bet welke
by data voorts zyne ontvonwing van bet .Ryk der Delf
fiofen laat volgen .
Na eene valdoende oplheldering van bet onderfcheid tus=
fchen de Delfflofl'en, en de lichaamen uit bet J?tanten- eit
Dierenryk, brengt by ons onder 't oog de verdeeling vai
't Ryk der Delf1lof'en i welke op verfchillende manieren
ingerigt kan worden , en wanromtrent ooze $chryver zig
boudt, aan de fchikking van UTallerius . Deeze brengt alles
wat tot bet Ryk der Delff{ otfen behoort,, ontler vier klasfen, to weeten : i . Aardens, a . Steenen, 3 . Minersalen eti
4 . Steengewasfen of Zamengroezzels : verdeelende voorts ieder
klasfe in onderfcheiden rangen en geflagten, naar eene alNer aangewezen Orde . --,-- Agtervolgeng deeze ran&
fchikking doorloopt by bet .kyk der Delfftofen , en verleent ons een beknopt verflag van de verfchillende onderwerpen, in ieder der bovengemelde klasfen vborl :omende :
met eene kortbondige ontvouwing van derzelver aart, herkomst en nuttig gebruik ; waardoor by den Leezer eene
leerzaame handleiding aanbiedt, welke flrekken kan , om
hem de voornaanifle kundigheden der Mineri to ie, df eene
algemeene kennis van de Delffiofkunde, gereedlyk eigen to
maaken ; en ook daarin, hoe verward een voorkomen de
ondeilinge vermenging der Stoflen meermaals hebbe, de
wysheid der Godlvke fchikkinge to erkennen .
Flet Ryk der Delfftofen bier mede afgehandeld zynde,
zo
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zo komt verder bet Planten-Ryk in overweeging ; waaromtrent de Autheur eerst bet oog vestigt op de hootdbyzonderheden , die by eene befebouwmg der Planten in 't
aigemeen opmerkihg vorderen . Dit doet hem agt geeven
op de WGrktuiglyke deelen der Planten, den omloop van
derzelver Sappen, haare voeding, Jlaap en ezgenaart:ge beweeging, mitsgaklers de bevrugtzng der Planten . By ontvouwt naauwkeurig de veiii:hcidenheld welke ons de
Planten deswegens aan de hand geeven , en wikt met oordeel
de verfchillende verklaaringen der Botanici, of Plantkundigen, nopens bet eene en andere deezer byzonderheden ,
die nog min of meer haare duisteie zyde behouden, en
aus by herhaaling opmerkzaame waarueemingen vorderen .
Op de behandehng hiervan verledigr by zig ter voordragDe Kruidte der Verdeelinge van bet Planten-Ryk .
kunde word, gelyk by doet zien, oudtyds niet regelmaatig beoefend, en 't liep aan, tot op den tyd van den beroemden Linnceus , eer men een geregeld Znmenflel van
deeze Weetenichap begon to verkrygen . Lznnceus, naamlyk, verfpreidde, in but jaar 1735, een geheel nieuw licht
over de Kruidkunde, met hot aan den dag brengen van
een Leerf elzel, het welk volgende beoefenaars deezer Weetenfchap, op zyn voetfpoor, allengskens tot meerder volkomenheid gebragt hebben .
De groote grondflag van
dit Leerftelzel is ontleend , nit de kentekenen van de
fexen der Planten, en derzelver onderfcheiden manier van
bevrugting ; als waarin de zekerfte en meest bepaalde verfcheidenheden , die in alle Planten waargenomen kunnea
worden, to vinden zyn . Zulks noopt onzen Schryver, om
cone korte fchets van dit Leeritelzel to geeven , en deszelfs
nuttigheid aan to toonen ; doende tevens zien dat geene
toevallige omftandigheden, als verfcheideuheid van uiterlyke gedaante, koleur, i'maak, reuk en war meer van die
natuur zy, den beoefenaar der Plantgewasfen kunne voldoen ; terwvl by hier integcndeel , in de nafpooring van
onveranderlyke kenmerken, vellig kan bertisten .
Aan
dit alles hegt de Autheur ten laatfte nog eenige leerzaame
aanmerkingen over de Verfpreiding der Gewasfen op den
Aardbodem, de Vrugtbaarheid, de Zzekten en Nuttigheid
der Planten , voor Mensch en Diereu : befluitende het
voorgeftelde met eerie opweklyke vermaaning tot dankbaare eerbiedigheid aan Gode .
Men kan uit dit beloop genoegzaam opmaaken, dat des
Autheurs befchryving zo van het Ryk, der DelfJtofen alsvan
dat
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dat der Planten , eene reeks van onderrigtingen behelst,
die bet doorbladeren van dit Werk aangenaAm en nuttig
does zyn . Om 'er nog een byzonder fraal uit by to brengen, zullen wy bier plaats geeven aan zyn berigt, nopens
de wezenlyke beftanddeelen van bet meel, bet welk on*
dat dagelyks voedzel in zynen aart leert keunen - Het
veelvuldige gebruik, dat de Mensch van de meelagtige zaackorrels van 't graan maakt, doet onzen Schryver uatuurlyk
hat oog op dezelven, en inzonderheid op die der Rogge en
Tarwe, vestigen . Ter dier gelegenheid geeft by een bay
knopt verilag van derzelver bereiding, waardoor bet Meet
in gezond en voedzaam Brood verandert ; en betuigt tevens
zeer verwonderd to zyn , dat, daar dit alias reeds voor
lange kenlyk ware, egter de weezenlyke beftanddeelett
van bet meel eerst voor omtrent veertig jaaren bekend
zyn geworden . Zins then tyd heeft men , volgens zyne
opmerking , bet meal eerst recht ontleed ; en zulks gefchiedt door eene zeer eenvoudige proefneeming, welke
by aldus voordraagt.
„ Wanneer men versch deeg van tarwenmeel , 't welk
niet reeds aan bet gisten en nog ongebakken is, in koud
water wascht , zondert zich bet wit gecteelte , den aat't vast
ftyffel hebbende, allengs daar van af, en vermengt zic4
met bet water, waaraan bet eene melkwitte kleur mededeelt .
Men moet deze wasfching zoo lang voortzetten, en telkens versch water daartoe neemen, tot dat dit laatfte niet
langer wordt gekleurd ; als dan blyft eindelyk van bet
deep niets anders over, dan een foort van ftoffe, welke
veel overeenkomst heeft met zodanig lil of lym , als de
lighaamen nit het Dieren-Ryk gpleveren .
,, Dit lyre, waaraan men den naam van plantdierlyke ftoffa
geeft, kan door water niet ontbonden nocb verdund worden ; deszelfs kleur is een weinig graauwer dan bet meet*
deeg , maar voor 't overige even zagt en veel taaijer .
Men kan een ftuk daarvan, in de lengte of breedte, zodanig uitrekken , dat bet twaalf- of vyftien-maalen meer
plaats beflaat, dan to vooren, zonder dat bet fcheuren
zal ; dock zo dta een van beide einden wordt los gelaa*
ten , krimpt bet weder, vry fchielyk, tot byna dezelfde
grootte in, als bet voor deszelfs uitrekking gehad heeft. -De uiterlyke gedaante vats dit lym komt zeer naby aaa
fommige vliesachtige deelen dpr dieren , gelyk de celsgewyze holtens of vetvliezen der ingewanden en bet net ;
de reuk is even als die men in de koornmoolens ontwaat
wordt ;
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wordt ; doch bet is byna volkomen fmaakeloos, en verrengt zich, onder bet lcaauwen, nimmer met bet fpeekfel .
Het hangt en hegt zich daarentegen zoo vast aan drooge
lighaamen, dat bet veeleer breekt, dan zich to laaten a1zonderen van iets, waaraan bet eenmaal gekleefd is .
,, Um deze ftoffe eenigermaate to kunnen behandelen,
moet men de handen geduurig nat maaken , en wil men
ze in een weeken en kneedbaaren ftand houden, dan is bet
noodig haar onder water to bewaaren . Zy droogt anders
zeer ligt ; en gefchied zulks, door zekeren graad van warmte, wat fpoedig, dan belet zulks alle gisting . Haare kleur
wordt onder bet opdroogen bruiner ; zy is, gedroogil zynde, byna zoo doorfchynend en vast als de dierlyke lym,
en breekt oak, even als die, met een luiden flag, glad af,
wanneer zy fIerk gerekt wordt. Deze ftoffe is, met U n
wroord, eene wezentlyke lym, die, nit hoofde dezer eigtnfchappen, zeer bekwaam is om voor een foort van cement to dienen, waarmede men gebroken glas, porcelein
hout, ja zelfs metaalen , aan elkander hegten kan ; maar
zy zulks doen, dan moeten de lighaamen, die men daarmede famenhegten wil, volkomen droog wezen . Zy kleeft
als dan zeer vast, kan een tamelyk geweld tegenftaan, en
blyft indiervoegen onveranderlyk, ten ware 'er eenig foort
van vogt wierdt aangebragt, 't welk in ftaat is om bet zelve
to ontbinden, gelyk azyn , olie van wynfteen , vitriool-,
zout- en falpeterzuur, enz . Water doer daarop wel niet
dezelfde uitwerking, maar beefs nogthans bet vermogen,
om deze ftoffe allengs week to maaken .
„ Wordt dit lym aan den fterkften graad van warmte bloot
gefteld, die bet, zonder to verbranden, uithouden kan,
by voorbeeld, aan de hitte van eenen gemeenen bakoven,
dan zwelt bet zoodanig op, dat derzelver omtrek zomtyds
vyftien of twintig maalen grooter wordt, dan to vooren .
Deze zwelling fchynt alleen veroorzaakt to worden door de
daarin opgefloten lugt, welke van de hitte zeer aanmerkelyk wordt uitgezet. Aldus gebakken zynde, verkr tgt bet
cen weinig meer fmaak en reuk, doch is echter daardoor
niet eetbaarder, maar veeleer zoo taai geworden als leder,
en nog minder, dan voor de bakking, bekwaam, om, on .
der bet kaauwen, door bet fpeekfel verdund to worden .
,, Laat men deze lymerige ftoffe , in plaats van die in een
oven to bakken, in water kooken, dan zwelt ze niet, may
verkrygt wat meer vastigheid ; verliezende byna haare geheele taaiheid, rekbaarheid, en lymerige ei enfchap, en beP 2
houdt
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.houdt alleen omtrent dien graad van buigfaamheid en veer
kragt, welke een morilje heeft, zonder daarom fmaaklyker
of eetbaarder to zyn . Het water, waarin ze gekookt is,
neemt, voor zoo veel men befpeuren kan, daardoor geene
onzuiverheid aan.
„ Wydeis vertoont deze lymerige ftoffe, die men nit bet
meel verkrygt, zich, in alle opzichten , als eene zuiver
dierlyke grondftofe, en behoudt geen bilk hoegenaamd van
haaren plantaartigen oorfprong . Steejct men een droog flak
daarvan in de vlam van een kaars, dan word bet, order een
kraakend geluid, zwart, zwelt op, fmelt ten halven, en
krimpt ten laatften in malkander, gelyk de fchaft van eea
pen, een ftuk hoorn of fchryuwerkers lym ; geevende ook
dezelfde ftinkende reuk van zich af. Door een fcheikundige
ontbinding, verkrygt men daar nit, gelyk nit alle dierlyke
deelen , een weinig vlug loogzout ; wyders olie , welke
fmaakt als of dezelve aangebrand is ; en eindelyk eene kool,
of caput mortuum, die mede bet laatfle overblyffel van dlerlyke ligchaamen volkomen evenaart . Is dit lym niet ten
vollen gezuiverd geweest van de oorfpronglyke meelachtige
ftoffe, en men laat hat in dien flaat gisten, dan neem bet
de reuk en fmaak aan van verfche kaas, en khn zelfs, door
eene gepaste behandeling, de zoetemelks- kaas zodaRig gelyk gefnialtt worden, dat men beide naauwlyks van elkander onderfcheiden kan ."

Catechismus der Weetenfchappen, fchoone Kunf en en Fraaije
Letteren, uit verfcheiden beroemde Schryveren, en inzonderheid volgends de fchets van den beroemden BARON VAN
BIELFELD, zamengefteld . Derde Deels Tweede $tuk. Te
Amfterdam by A . Fokke Sintonuz . 17,91 . In gr . oftavo
366 bladz .
y de melding van bet eerie Stuk deezes Deels (*)hebben
wy gewag gemaakt van toegezegde Algemeene Historifche , of Synchronologifche en Biographifche Tafelen, en
thans kunnen wy den Leezer berigten, dat dezelven, als
nog tot dat Stuk behoorende, reeds afgegeeven zyn . Men
heeft in derzelver uitvoering de fliptfle naauwkeurigheid in
ggt genomen ; en ze zyn by uitflek wel gefchikt om den
beoefenaaren der Gefchiedkunde eene gereede handleiding
to 'geeven, om bet beloop der Gefchiedenisfen na to gain,
en,

B

(*) Zia N. 4 . Fad. Lettervef. V. Deal. bl . ag a.
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n, met eenen opflag van het oog, de gelyktydige voorvallen, onder de voornaamfte Volken, to befpeuren ; mitsgaders den leeftyd der beroemdfte Mannen, zo ten zelfden
tyde als agtervolgende, gemaklyk na to vorfchen .
Een
aantal van negen Tafelen, zo veele Tydperken behelzende,
draagt ons voor, de Oude Gefchiedenis , zedert de fchepping
der Waereld, tot op de geboorte van J . Christus : en elf
daaraan volgende Tafelen wyzen ons aan bet voorgevallene
zins then tyd, tot op bet jaar 1790 . Bier by komt eene
Naamm en Tydlyst van gewyde en ongewyde Geleerde Man .
Pen, zo Historiefchryvers als Dichters, Godgeleerden en
Wysgeeren , benevens Mengelfchryvers en Kunfenaurs .
Deeze zo nuttige en gemaklyke Tydtafels zyn op zodanig
eene wyze in 't licht gegeeven, dat ze, fchoon byzonder
tot dit Werk behoorende, ook op zig zelven, als ten algemeenen dienst gefchikt, verkreegen kunnen worden : 't
welk ons derzelver gebruik to uitgebreider doet aanpryzan,
daar ze alien, die eenigen fmaak in 't Gefchiedkundige hebben, dat nog al vry algemeeo plaats lieeft, to itade kunnen
komen .
Voorts behelst dit tweeds Stuk een vervolg van de ontvouwing der Gefehiedkunde, met eene voordragt van de Weeten<
fchappen, die daartoe betrekking hebben . Dus verknon
men bier, aan 't voorige Gefprek over de Algemeene Gefchiedenis, zeer gepast eene byzondere overweegmg, eerst over
ale Gewyde en voorts over de Kerklyke Ge/chiedenis : aan
welke laatfle men nog ter nadere ophelderinge gehegt heeft,
eene beknopte fchets der Gefchiedenis van de Christelyke Kerk;
welke fchets derzelver voornaamfte lotgevallen , van Eeuw
tot Eeuw , geleidlyk ten klaarfte voorftelt . De Gefchied .
kunde bier mede afgehandeld zynde, zo gaan de volgende
Gefprekken over zodanige Weetenfchappen, welker ken .
nis een beoefenaar der Gefchiedkunde niet kan ontbeeren ;
in zo verre dezelven, in veelerleie opzigten, ter verklaaringe , ter uitbreidinge en ter onderfteuninge , van bet Gefcthiedkundige ftrekken . Hiertoe behooren de Oudheidkunde ,
met de Antieken, of de nafpooring der oude ftoflyke over.
blyfzelen, en de Penningkunde ; wyders de Handvestkunde,
benevens de hedendaagfche Staatskennis ; voorts de beoefe
Ping der Reizen en Reisbefchryvingen, mitsgaders die der
.Rardryksbefchryving, (waarvan uok een geregelde fchets
gegeeven words ;) en eindelyk zo de Geflachtrekenkunde als
de Wapenkunde . In de daarover gevoerde Gefprekken words
bet hoofdzaaklyke beloop der opgenoemde Weetenfchappen
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beknbptlyk voorgedraagen , met aanwyzinge van 't ge4W
daaromtrent voornaamlyk opmerking vordert, en denzelven
licht kan hyzetten . Van dit laat(le levers ons de behandeling der Wapenkunde een voorbeeld, door ous tot derzel..
ver oorfprong op to leiden , 't welk ter ophelderinge vat;
etlyke byzanderheden in dezelve kan dienen ; door 't nagaan der gebruiken, die waargenomen werden by de Steekfpelen, in welken men, naastdenke'lyk, den oorfprong der
Wapenkunde to zoeken heeft .
„ Onder die gebruiken , dus luidt bet berigt , waren
deeze de voornaamflen . Wanneer een Vorst , of grootmogend Heer, een Steekfpel of Tournooi, waarfchynlyk
van bet wenden en draaijen (Tournoyer) der Paarden alzo
enoemd , wilde houden, maakte by dit door Brieven, of
Boden , rond om(lreeks in zyne nabuurige Landen bekend ; zo dat elk voornaam Vorst of Ridder, die dit
fpel wild'e bywoonen, gelegenheid kreeg, oln zig in tyds
tot bet Feest to bereiden . Zy lieten zig daartoe kostelyke
Wapens vervaardigen, waarop zy doorgaands de Gedachtenis van fommige treffelyke daaden, met eenig randfchrift,
lieten graveeren, of ook wet Zinnebeelden of Devifen ; of
een Zon, Maan, Sterren, Leeuw,enz,
waarna zy zig dan
de Ridder van de Zon, Maan, enz . heeten . Hunne Wapenrokken of de Mantels , die zy om hunne Wapens droegen, waren doorgaands met Hermelyn of andere vachten
gevoerd ; en in hater tyd met Schellen , of Bellen behangen,
gelyk men in de Beelden der Graaven van Holland, die
nicest *) in hunne Tournooikleeden afgebeeld zyn , kan
zien . Hun fchild , dat mede fierlyk met hunne eigen
Kentekens gegraveerd was, en hunne fpeer werdt hun nastedraagen , door een Schildknaap, welke doorgaands Edele
Knaapen en aankomelingen in de Ridderfchap waren . Deeze
Schilddraagers waren fonityds geheel gemaskerd en verkleed , in de gedaante van Grif oenen , Engelen , Leeu .
wen, Wildemannen, of ook wel mede met een TournooiRok met Bellen gekleed . Daarnu deeze jonge Knaapjes
meestal dertel en geestig waren, en hunne eruflige Heeren
met boert en jok vet'maakten, behielden fommige Vorflen
dezelven doorgaands ten Hove, waar zy dan den naam
van Nar verkreegen ; van daar is bet gebruik ontleend van
de
(') Het woordie meest is bier vermoedelyk eene $Chryffeil ;
bet behoort 'er althans Wet to Maan .
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4e Gekken en Gaapers een Rok en Muts met Bellen aan
to doen . Wanneer nu de Ridders met deeze hunne Schildknaapen ter beftemde plaatfe gekomen waren , welke doorgaands een, met eene Schuttitig en Palisfaden afgelchoten
plein, by eenig Kasteel, op eenige Markt, was, vonden
zy, aan den ingang van dit Perk, een Perfoon, welke
gelast was, om den tytel van elk Ridder, die mede repmen zoude, aan to tekeeen, benevens eene nette opneetning en befchryving zyner Wapens to doen . Over Ridders, die ten tweeden en derden maal in bet Renperk verfcheenen, wercit Been Wapen/chouw gehouden, maar men
flak alleen de Trompet, wanneer zy den renloop begonnen . Deeze Wapenfchouwer werdt daarom Her- ald, of
Her-old, en Heraut genoemd, van de oude Duitfche woorden Her, een Legdr of Heir, en aldio een knecht, 'tf
welk zo veel als Legerknecht of Wapenknecht to kennetr
gaf. Zy werden ook nog, by plegtigheden, door Vorften
an Souvereinen gebezigd, om de Wapens op een geborduurd los aangel-chooten Wambuis to draagen ; en worden thans nog Herauts van Wapenen, of Wapenkoningen,
geheeten . Naa dat deeze Herald de wapens wel opgenomen hadt, liet by op de Trompetten blafen, tot een teken, dat bet Renfpel een aanvang nam ; van dit blafen
willen fpmmigen den naam van Blafoen afleiden, welken`
men aan een met figuuren befneeden Schild gewoon was
to geeven ; fchoon anderen bet woord Blafoen met meer
waarfchynlykheid afleiden, van bet nude Franfche woord
Blefe ; dat een- teken beduidde. De lens van aanvang dus
gegeeven zynde, begon men tegen elkander to rennen,
an die zyn Party, in bet voorby elkander rennen, met
de Speer uit den Zadel kon Ii-ten, won den Prys , welke
daartoe opgehangen was, en meestal nit eenig juweel of
vrouwen-tooifel beftondt . De overwinnende Ridder outflng deezen prys doorgaands nit de handen der voornaamie vrouw van bet Hof, en fchonk denzelven aan zyne
Minnaaresfe ; waarnaa zyne Wapens onder cen fierlyke
Tent of Pavillioen eenigen tyd ten pryk gezet werden ;
wordende bewhid door de Schildhouders ; van daar is de
oorzaak, dat de oudfte Wapens meest fchuinsch, of tegen iets leuhende verbeeld worden ."
Dit is de waarfchynlyke oorfprong der Wapens en Wapenkunde ; en alles,
wat 'er toe behoort, laat zig, gelyk 'er vervolgens in dit
Gefprek getoond words, met een weinig aandagt gereedlyk op deezen oorfprong t'huis brengen .
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Befchryving van den Top naar Botany-Baay ; van de oprech=
zing der Engetfche Volkplanting aan Port-yackfon ; en van
de Luchtgefteldheid , Inboorlingen, Dieren, VoortbrengfeZen en andere byzonderheden van seuw-Zuid-Wales ; door
den Kapitein WATKIN TENCH . Naar den tweeden Druk
uit het Engelsch vertaald, en door den hertaaler met een
Aanhangfel, de jongite berichten uit Port-yackfon, enz .
behelzende, vermeerderd . Te Amfterdam by M . de Bruyn,
1789 . Behalven het hoorwerk, 212 . bladz . In gr . octavo .
an een Werkje, dat reeds zo lang geleden in het licht
gegeven, maar, met eenige andere, door toevallige
vertraagmge, by ons is blyven hhggen , zal de Leezer geen
breedvoerig bericht of uittrekfel verwachten of verlangen .
Genoeg zy bet, dat het, behalven een Aanhangfel van den
Vertaaler, beftaat nit achttien Hoofdftpkken, welker acht,
eerf'e de reis van bet Engetfche Vlootje, tot oprichting der
in den Titel gemelde Volkplantinge gefchikt, nit Engeland
ma Port-Jackfon bevatten ; terwyl de tiers overige eenige by2onderheden behelzen , raakende de bezitneeminge des
Lands, de inichting der Volkplantinge, de Inboorlingen,
de Voortbrengfels, Lucht, Dieren, in Nieuw-Zuid-Wales
(welken naam bet den Engelfchen behaagd heeft aari dit
Gewest to geeven , in plaatze van then van Nieuw-Zeeland,
welken bet to vooren droeg) den voortgang der Volkplan.
tinge, enz .
In bet Zeventiende Hoofdftuk , om evenwel een ftaaltje
van bet Werk den Leezer mede to deelen, geeft de Schryver zyne Bedenkingen over de Voordeelen, welken GrootBrltannie uit bet 1tiehten deezer Volkplantingen eens zou'
kunnen trekken . Zyn gevoelen is, met weinige woorden,
het volgende : „ Byaldien de Britfche Regeering eenig en
„ alleen op 't oog had, om voor zoodaanige boeven, zoo
„ van bet manlyk als van bet vrouwlyk geflacht , welke
„ voor de Rritfche en Ierfche vierfchaaren gereehtlyk van
„ misdaaden overtuigd , en ter eeuwigduurende gevangenis
„ veroordeeld zyn , eene verblyfplaats to bezergen , is deeze.
• plaats, wegens de ligging, de uitgebreidheid en inwen„ dige gef}eldheid des Lands, onvergelyklyk . - Wan• neer de ouderneemrng met betrekking tot den Koophan• del wordt befchouwd , zal, vrees ik , haare onbedui„ dendheid op een treffende wyze in bet oog vallen
„ Byaldien 'er , tot del king der Landbouwers een ge„ noeg
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noegzaame Krygsmngt uitgezonden wierd, zie ik geene
reden ow to twyfelen, dat, na verloop van etlykeJaarert,
bet Land in Nat zal zyn, om graanen genoeg tot orderbond zyner nieuwe bezitters op to leveren . Maar, orn
dit ter uitvoer to brengen, macten onze tegenwoordige
grenzen grootlyks worden uitgezet ; waartoe het,noodig
zal zyn, dat 'er jaarlyks een goed aantal Krygstroepen
naar deeze Volkplanting overgezonden worden . En wan .
veer then dit aanneemt, zal bet Vaderland ors nag ge .
duurende een' veel ]anger tyd, met alle andere noodwendigheden des leevens, boven then vereischt, moeten verzorgen
,, Zoodaanige onderneemers, welke zich genegen mogten
• vinden, om bier hun vermogen to waagen, zu11p#t wel
• doen, met alle naauwkeurigheid to overweegen, 't geen
• ik bier gezegd heb . Indien gouden droomen van Koop• handel en rykdom hunne verbeelding fireelen, zal 'er,
• geloof my, verderflyke to leurf}elling op volgen . . . .P~
• Maar voor lieden van geriuge be?ittingen, niet genet op
• zwaaren Koophandel, en naar eenzaamheid en afzonde• ring begeerig , is , naar myn oordeel , bet vaste Land
• van Nieuw-Zuid-Wales, niet Fonder aanmerklyke be• koorlykheden . Iemand, van deeze foort, met brieven
• van aanbeveeling , en een genoegzaame hoofdfom
„ voorzien , om de noodige gereedfchappen . . . . to koo• pen ; bezittende daarenboven eenig huisraad, eene melk• koe, etlyke fchaapen en zoogen, zou, naar myne ge• dachten , voornaamlyk zoo by hehoorlyke befchermrng
• en aanmoediging vond , in zyne onderneeming vry wel
• flaagen
,, Doch boven dit (*) behoort by niet to rekenen ; want,
• wanneer men ook al eens onderftelt , dat by in bet teelen
• van •Tabak, Ryst, Indigo, in bet aanleggen van Wyn„ gaarden . . . . gelukkig is , zal nogthans de groote afgele„ geuheid eenerMarktplaats, om ze to verkoopen, de kos„ ten
;;

„
,,
„
„
„
„
„
„
„
„
„

(*) Te weeten, boven de mogelykheid van met kundigheid
in den Landbouw en Veefokkery, bet in den tyd van meer of
min tien Jaaren zo ver to brengen, dat by voor de voortbreng .
felen zyner Landhoeve van de Schippers en Stuurluiden der
Schepen , welke van tyd tot tyd de Volkplanting aandoen, zo
veele Europeefche Waaren koope of ruile, als zyne behoefte
zou vereifchen .
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„ ten der vervoering zoo uitermaate boog doen loopep, ft

„ zy alle hoop eener redelyke winst affnyden (*), enz.
De Vertaaler , welke in de uitvoeringe van zynen arbeid
blyken van kundigheid geeft, voegt achter het Werk een
Aanhangfel, beftaande (na eenige korte aanmerkingen over
de waarfehynelykheid of onwaarfchynelykheid van den goeden ui;flag der poogingen, welke de Britfche Regeering aan •
wends om deeze Volkplanting, nit het fchuim des Yolks en
allerflechtst gefpuis zamengefteld, in bloei to brengen) hoofdaankfylt uir twee Afdeelingen, weaker eerfte eenige nadere
berichten aangaande den toefland der Volkplantinge beheist,
vpgemaakt nit laatere brieven. Deeze berichten zyn in bet
algemeen nier zeer gunftig, en een der Briefcllryveren zegt
tdrdrukltelyk : „ De Engeifche Regeering, vrees ik, zal eer„ fang overtuigd wotden, dat de onderwerpen, welken zy
„ hervUt4td Bond, om hier eene Volkplanting to ftichten,
s, de ongefbhiktften van alien daartoe waren . Byaldien het
„ gevnl van A1, erika in aanmerking words gebragt , als een
voot eeld, als eene uirzondering togen myn bewys, anr39
„ wooj+d ik, dat bet onderfcheid tusfclten de twee gewesten
„ in alien opzigte ten uiterfte groot is, en wel zoo, dat al
331 bet naadeehe, al bet moedbeneemende aan onze zytle iss
„ Daarenboven was bet getal tier boeven, der gevangenen,
,, der guenen, die voor en door de vierfchaaren van roob •
„ ritannie ter altydduurende gevangehis gerechtlyk ver„ oordeeld waren, ter bevolking na Amerika gevonden, in
„ vergelyking zeer klein, en maakte flechts ddn tegen tien
„ van eerlyke en 4eerflige lleden uit, daar bier ter bevol„ king eigenlyk n!ltar eene foort van yolk gevonden
„ wordt (t) ."
De tWeede Afdeeling van dit Aanhangfel bbevat eenige korte en ml ingerichte Aanmerkingen, over den Inhotid der
Engelfche Volanagt , tot oprechting der Volkplantibg in
Nieuw-Zuid-LWales, en de verbaazende grootte derProvincie
van then naam . Het luidt inderdaad zonderling, dat eenige
Mogendheid waant, door de Afkondiginge van een enkel
Gefchrift, zich een uitfluitend recht van eigendom en koophattdel to kunnen verkryge'n, op een Gewest, dat f n zyne
lhngte 664 uuren gaans, en in zyne breedte 364 diergelyke
uuren bedraagt ; een land, bet geen reeds, gedeeltelyk ten
vninren, door een ander Volk bewoond words, en waarop
zy zeif§, gelyk door den Schryver van het Aanhangcel Wordt
aaza
(*) Bl . 169-z79 . (t) BI . z99 .
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ungemetkt, en bekend is, bet recht van eerfle ontdekkinge
jiiet kan vocirwenden .
Maar vooral nlet minder zonderling is bet aanleggen eener
Voikplantinge van boosdoenders en deugnieten, welken al.
Teen door de tegenwoordigheid van eene gewapende Krygsmagt in bedwang moeten gehouden worden . Hoedanig-de
riittlag daarvan zal weezen, moet de tyd leeren ; mar de
waarfchynelykheid, dat dezelve gehikkig zal zyn, is gewis .
fhlyk nipt groot . En zy wordt niet grooter door het Been
tQt nag toe gebeurd is, daar men zich reeds genoodzaakt
heeft gea`ien, ver€cheiden der nieuwe Colonisten, am versch
bedreven misftaden, ter galge to verwyzen . Wan.
Beer Engeland zith Bog van zyne misdaadigers ontlastte op
America , bedreeven de overgevoerde booswichten in dat
reeds tamelyk bevolkte Land zo veele euveldaaden, dat de
beroemde Dr. FRANKLIN, aan den Eiigelicben eerften Staatsdienaar, eeire kist vol ratelflangen zdnd, meet verzoek, dat
by dezelve in St . Jamespark wilde 1tbs1awh , en met bygevoegden weiisch, dat zy in Engeland zo veel goed mogten
doen als de meergemelde kwaaddoenders in America . Ett
wat kan men dan verwachten van eene Votkplantinge , welke
geheel beffiaac uit Volk van then aart?
Wy kunnen ntig den Leezet berichten , dat over het.#elfde orrderwerp een ander veel kNtbaarer Werk, verfierd
met Kaarten en een aantal van Prow, , iii het laatst verlo-pen_raar, in 4to, to Londen uitgeknnren is, waarvan in
bet Engelsch reeds de tweede Druk bet Iicht ziet, gelyk
obk een derde Druk in 8vo . Dan, of en hoe ver dezelvt
bovp het Werk van den Heere TENCH to fehatten zy ,
kunnen *y niet bepaalen .
RZeisbefchryvingen voor de 7eugd , door r. ii . CAMPL.
Tweede Deel . Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Am`
fierdam by de Wed . J. Doll, 1789. In octavo, 5o2 bladz.
opens bet leerzaame plan van den Heer
in 't
vervaardigen deezer Reisbefchryvlngen , hebben wy,
N
met de afgifte van eerfle Deel, reeds een genoegzaam verCampe,

't

j1ag gegeeven (*), en kunnen nu, op bet doorbladeren van
dit tweede Deel, den Leezer berigten, dat by hetzelve op
Cue nuttigfte wyze agtervolgt . Hier verleent by der Jeugd
de
Zie
lg.
.
N.
4
Yaderl.
Letteroef
I1
Deel,
bl.
3$.
')

W2)

J-{CA xpX

de befchryving eener reize, welke hy, in d ep Jaare-j,
by
gedaan heeft , van Hamburg iia Zvitferland ; welke, .,
overeenkomtig met zyn hoofdbedoeide, zo inrigt, dat by,
ond_er een beknopt verflag van 't merkwaardigtle der door .,
reisde Land(Ereeken, 't 'er inzonderheid op toelegt, am de{
aandagt zyqer Leezeren to vestigen, op zodanige omaan,
digheden, die bun leerryke kundigheden, zo ten aanzien<
veeler burgerlyke inrigtingen, als met betrokking tot hun
zedelyk gedrag, kunnen inboezemen . Ter dier oorzaake
weidt by gewoonlyk Diet nit , over zodanige du}gesi, die
enkel voorw'erpen der nieuwsgierigheid zyn,, mam r houdt ;ig
inzoaderheid op met zulkgn, die hem opmerkingen aau .,der
band geeveo, welken ten bovengemelde gebrpike ,aanie}del k zyn : waartoe by zich ook zomtyds,,, op eene otnverwagte wyze , bediend , van invallende, gedagteu,, did uit
cene voorkomende gelegenheid ont(laan . Vats dien aart -is,
order anderen, zyne leerlesfe, by gelegenheid van 't geen
in zynen geest opkwam, Met de befchouwingdg r vyoon,
plaatze zyner kindfche jaaren . Hy had, naamlyk .iu zyne
aeis, een uitfl:ap gedaan am zyne nude Moeder een bezoe(c
to geeven ; na eene korte melding van zyne aandoeaingex,
op bet vernieuwde gezigt zyner gebooreeplaatze , eu vatt
zyne aankomst aldaar, vervolgt by in deezervoege
,, Act eerlle,'t welk ik, na bet voile genot der blydfcitap
van bet wederzien, in bet hula myner geboorte opmerkte,
was dit, dat my niet alleen elk vertrek, maar ook bet geheele huis, ja de geheele plaats, zo wel als de landflreek,
waarin dezelve ligt, zeer veel kleinervoorkwam, dan ilz ze
to vooren gekend had . Een zaal, by voorbeeld, dien ik
in myne kindschheid even zo groot en prachtig oprdeelde
als ik daarna in den mannelyken ouderdom de Ridderzaal
Koninglyke Kasteel- te Kopenhsgen Voml, was federt
op°
dien t)rd tot een gewoon zeer eenvoudig vertrek ingek ;on.
pen ; de tuin achter bet huis, dien ik my federt den tyd
van myne jeugd onmeetetyk groot voorflelde, fcheen van
zyne voorige uttgeflrektheid naauwlyks bet tiende gedeelte
to hebben ; een vyver vaor hot huis, die den kleinen knapp
was voorgekomen als een ftuk van den Oceaan , fcheen
titans den man niet grooter toe, dan een maatige vischvyver . En zo alle de avenge voorwerpen . Alles had in grootheld en heeriykheid verlooren ; alles fcheen naareeneu fterk
verminderden maatflok hervo ;md to zyn .
„ Vat is dit, zeide ik by my zelven ? zyn de dingen rond©m my, pf zyn myne oogen, anders geworden ? of, zo geen
vats
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van beiden plaats beefs , wat is dan de oorzaak van de
wonderbaare verkleining, welle ik bier overal ontdek? Flee
antwoord, bet wells myn eigen overleg my op deeze vraag
gaf, was bet volgende
„ In myne kindfehe jaaren had ik myn vaderlyk huis alleealyk met de nabuurige huizen van de landlieden, de vertrekken in bet eerfte flechts met de kleihere en nog veel
eenvoudiger in de laatften kunhen vergefyken, waarby dart
bet eerfte in grootheid en fraaiheid altyd zeer uitmuntte .'
Even zo had ik ook den tuin van mynen vader alleenlyk
met den nog kleiner en flechter tuin van den buarmau
kunnen meeten ; en wat den vyvar betreft, ik had in dien
tyd nog nooit een water van eene even groote , en no;
minder van eene grooter, uitgeflrektheid gezieu . Dus moesten alle deeze dingen my in dien tyd noodzaakelyk als de
grootfien in hun foort voorkomen, dewyl , ik iets grooters vane
flat zelfde foort nog niet kende . Maar nu had ik, federt
den tyd van myne jeugd, veele duizend grootere huizen,
zaaken, tuinen en wateren, leeren kennen, waartegen alles,
wat ik bier weder vond, flechts eene armoedige vertooning
inaakte .
Ik heb bet nuttig geoordeeld, om myne jonge Leeze- .
ren met deeze opgemerkte verandering in myne eigene wyze
van vooriellen bekend to maalcen, dewyl z'y daaruit kunnen
leeren, hoe onver(tandig die geenen handelen, welke be'
geeren, dat alle menfchen, over dezelfde dingen, dezelfde
onveranderlyke gedachten en gevoelens moeten hebben .
Even als of bet van ons afhihg om ons de zaaken zodanig
voor to ftellen, zo als wy wzllen, en niet veel meer zodanig
als zy zich aan ons vertoonen, of als wy ze erkennen . Had
men my, by voorbeeld, in myne kindschheid gezegd : uws
vaders huis ) turn , enz . zyn niets minder dan groot en
prachtig, maar veeleer zeer middelmaatig en eenvoudig ; en
indien gy onderflaat, om 'er flechts in 't minfte aan to twyfelen , of bet tegendeel daarvan to beweeren, dan zal uvv
ligchaam bier levendig gebraaden, en uwe ziel na den flood
in den eeuwigen poel der hel gefolterd worden ; in&en men,
zeg ik, zo tot my had gefprooken ; men zou my door de
bygevoegde fterke beweegreden zekerlyk wel tot eene ge .
dwongene toeftemming , maar nooit tot een waar geloof,
dat is, tot eene overtuiging van de waarheid deezer zaak,
bebben kunnen beweegen . Of, omgekeerd, zo iemarrd,
die zelf nooit buiten dit dorp gekomen was, thans van my
had willen vergen, vm met hem to gelooven , dat aile diiigen,
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gen, wel1;e in dit dorp zyn, indedaad zo groot, zo koste1yk waren , als ik my dezelven in myne kindschheid voorr
ilelde, zou bet dan nog wel van my afgehangen hebben,
om aan zyne begeerte to voldoen? Met den mood wel ; maar
ook in myn hart? Ook met eene waare overtuiging?
Immdrs nooit!
,, Wat volgt bier uit? -. Dit, dat men niemand moet
dwingen, om iets to gelooven,'t welk hem,niet geloofwaar .
dig voorkon t, en dat by, die zulks evenwel doet , daardoor duidelyk to kennen geeft, dat by een mensch is zori
.
der doorzicht en overleg, die over de natuur van zyne ziel,
en over den onveranderlyken aart van zyne eigene voorftellingen, nooit heeft nagedacht ."
Wysgeerige Verhandelingen . Vertaald en byeen gezameld door
MR . GERRIT VAN DER VOORT . Te Amfterdam by W . van
Wet', 1790 . In groot 8vo ., 171 bladz .

N a eene korte Voorreden van den Deere VAN DER
VOORT, volgen in dit Stukje drie Verhandelingen.
De eerile is van den Heere C . ,GARVE, en voert eigei?lyk
den Titel van Proeve eener Verhandeling over de beoordeeling der Vatbaarheden. Het kortt ons voor, dat men door
cene wat to iterke zucht om den Titel kort en beknopt
to maaken , juist geen voordeel gedaan heeft aan deszelfs
duidelykheid . Het oogmerk van den Schryver is, to onderzoeken, nit welke kenmerken, door welke middelen, en
op welke wyze men best kan oordeelen over de natuurlyke
vermogens van kinderen en aankomende jonge luiden, en
over derzelver gefchiktheid tot onderfcheiden leevensftanden
en beroepen . Doch deeze kleine duisterheid in den Titel
wordt rykelyk vergoed door de keurige Aanmerkingen en
Waarneemin~en, welke in bet ftuk zelve voorkomen .
Na enige Torte beden$ingen over de nuttigheid van zulk
een onderzoek, zegt de Schryver (*) : , Alle onderzoe+
„ kingen, die men tot dat einde zoude moeten aanvan• gen, worden in twee foorten verdeeld. Men zamelt de
• kentekens byeen, uit welken men, tot zekere bekwaam• heden der Ziel, een befluit kan opmaaken. Dit is een
• langduurig werk en berust op eene rye van Waarnee .
,., mingeu, waartoe ieder Mensch flegts iets kun leveren .
» 0£
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Of men beflemt voor elke bekwaamheid dat foort van
„ bezigheden , tot welken zy her best gefchikt is . Dit
• laat[te zoude gemakkelyk zyn , wanner her mooglyk
• was , ieder foort van bezigheden doorgaans to kennen,
zonder zelve her vermogen to bezitten om ze nit to
„ voeren."
Ingevolge hiervan befchouwt de Schryver de onderfcheidene bekwaamheden der Ziele . ,, Dub ," zegt by (*),
• is de gang der Natuur : eerst ontvangt de Ziel eene me• nigte van indrukken , her Geheugen behoudt ze , det
• Verbeeldingskragt zet ze to zamen, her Ver[land ver• zamelt her gelykvormige in dezelven, en verandert de
„ indrukken in Denkbeelden, bet Vernuft 'eindelyk brengt
• deeze Denkbeelden in verbinding, en bouwt zich daar„ uit her ftelfel van haare grondbeginfelen en regels . Dg
„ Gewaarwordingen zyn dus de flof, die door de overigf
• bekwaamheden bearbeid wordt ."
De Schryver oordeelt daarom , dat met de Gewaarwording de aanvang van her onderzoek naar de Vatbaarhederg
der kinderen, zo wel als van de opvoedinge in her algemeen, moet gemaakt worden . Hy wil, dat men, vooreerst,
„ acht geeve , of bet kind de dingen , die bet eenmaaa
„ waargenomen heeft, fchielyk en zonder moeite wederor;
„ herkent (*) ." Ten tweeden, of , her kind eene groote
„ Opmerkzaamheid op elk voorwerp zyner Gewaarwording
„ oeffent, en zich door andere zaaken . . . weinig of niet
„ laat aftrekken (t) ." Als een meer onzeker kenteken flelt
„ by, ten derden , „ de Levendigheid en de Werkzaam„ heid van den Geest ." . . . Deeze zoude een bewys van de
„ goede hoedanigheid der Gewaarwordingen kunnen zyn,
• indien zy . . . niet dikwils met eene zekere flandvastig„ heid Breed, die ieder indruk tyd genoeg laat , om zig
• voor de Ziel vast to zetten" . . . en van bier kan „een.
• langzaame voortgang van bet eene voorwerp tot bet an• dere , die by kinderen dikwils voor domheid aangezien
,, words , juist de oorzaak van bun toekomend ver(land
• zyn ( .}) ." In de vierde plants komen de Begeerten,
als „ de eer(le werkingen der Gewaarwordingen," waarby
aangemerht wordt, dat „een gebrek aan alie Hartstochten
„ het zel.erile . kenteken van Domheid is (§) " Maar, ten
vyfden, „ kan men de naauwkeurigfle en fcherpfle beproe„ vin,;
(*) Bl . 5 . (*) Bl . 6. (t) Bl • 7. (+) B1 . 8 ., enz.
„

(§) B! . 10., eaz.
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„ ving door de waarneeming van den fmaak, omtrent bee
„ fchoone en lelyke, in bet werk ftellen ," zo „ om bet
„ Gewaarwordings-vermogen in bet algemeen to beoordee„ len," als, , om daa foort van voorwerpen to bepaalen,
• voor welke de Ziel de meeste vatbaarheid heeft (*) ."
Hierby komen , ten zesden , nog andere dingen , „ die
„ meer aanduidingen dan kenmerken zyn," als, „een le„ vendig,,vrolyk en vuurig Oog, moedigheid in uiterlyke
,, h®udmg, enz . (*) ." Ten zevenden, merkt de Schryver
aan (t), dat, „ de Onvatbaarheid van jonge herfenen,
„ by bet leeren van afgetrokken denkbeelden, of van woar• den, die dezelven uttdrukken," zeer ten onrechte, dikwyls voor een teken van domheid wordt aangezien .
Na nog een paar Aanmerkingen over de moeielykheid
van „de Gewaarwordingen van anderen to beoordeel~n of
„ to vergelyken ," en over de valschheid der ftellinge,
„ dat de fterkte der gewaarwording zig naar de fcherpte
• der werktuigen," [dat is , der zintuigen] zoude richten (1) , gaat de Schfyver over (§) tot het Geheugen-:
waarotfttrent by, met reden, bet enkel onthoudend geheugen
onderfcheidt, van bet geene by redeneerend geheugen noemt,
en bet geen zich Wel vertoont waar bet eerfte ontbreekt,
by voorbeeld, by „Menfchen, die vertellingen en gefchie„ denisfen flegt onthouden . . . en zig dock zonder moeite
„ geheele reyen van fluitredenen en redenkavelingen her• inneren ."
Hierop volgt de Verbeeldingskracht (**). En bier kunnen
wy den lust niet wederftaan van een wat breedvoeriger ftaal
van des Schryvers wyze van denken en voorftellen onzen
Leezeren aan to bieden . „ Men kent gemeenlyk ," zegr
by (tt), , flegts een cenig foort van Verbeeldingskragt, die,
„ welke zinhelyke beelden vereenigt, om nieuwe beelden
• voort to brengen, die uit de deelen der ligchaamen nieuwe
• ligchaamen, uit gebeurtenisfen gebeurtemsfen, en uit en„ kele verfcheiningen in de natuur, en by den Mensch eene
„ diergelyke Waereld en diergelyke Menfchen to zatnenftelt .
„ Hier geeven de zinnen vooraf de ftof, en bun wordt ook
• ten laatften bet werk, wanneer bet voleindigd is, voorge„ field . Maar 'er is ook eene Verbeeldingskragt voor den
Wysgeer, of ten minflen voor den uitvinder in de Wys•• begeerte . Om tot eerie nieuwe waarheid to koomen , wan,, neer
.
.
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(§) BI
. i7 ., enz . (**) Bl . 21 . (tt) BI . 23 ., enz .
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neer zy niet,een onmiddelbaar gevolg van eene reeds be,, kende is , kan men onmooglyk dat foort van duidlyk
• doorgedachte tluitredenen gebruiken , waarwede men
„ deeze waarheid , wanneer dezelve uitgevonden is, be,~ wysr . Hoe wil men den weg tot een oogwit aftekenen
„ her welk men nog niet kent ? Derhalven befluit voor
• befluit van de bekende waarheid tot de onbekende voort
„ to gaan, en zig de geheele rey van begrippen, waardoor
„ beide to zamenhangen, terftond met duidelykheid en
• naauwkeurige onderfcheiding to denken, dat is onmoog,, lyk . Hier moet de fiielle vlugt van een Genie eerst her
„ onbekende land ontdekken , eerst' den vreemden oord
„ doorzien (*) hebben , eer het langzaam voorttredende
~, Verftand deszelvs weg kan aanvangen . De Ziel moet het
„ vermogen hebben, de geheele rey met een opflag, en eerx
„ foort van onmiddelbaare aanfchouwing, to overzien . Denk„ beelden , die, ontwikkeld zynde , eene geheele wetenfchap
„ uitmaaken , moeten zig to zamen dringeu , een geheel
„ uitmaaken , en zig als in 66n beeld vereenigen . Gelyk 'er
„ een zeker voorgevoel is, waardoor men toekoomende ge„ beurtenisfen vooruit ziet, zonder, zig alle die oorzaaken
„ to kunnen verklaaren , waaruit men dezelve afleidt ; zo is
„ 'er eene zekere kunst van gelukkig lets to kunnen raadeu,
„ waardoor men ver of liggende denkbeelden en verwyder„ de gevolgtrekkingen der waarheden vooruit ziet, zonder
„ zig alle de redeneeringen bewust to zyn, waardoor men
„ op dezelven gekoomen is .
,, Zoude wel in andere hersfenen, als in die van New„ ton,
„

(*) Men houde ons bier eene kleine aanmerking ten goede .
Het woord doorzien verwekt by ons bet denkbeeld van eene
naauwkeurige en juiste kennisfe . Dit is bet, evenwel, onzes
oordeels, niet bet geen de Schryver heeft willen uitdrukken .
Ten minfien zouden wy van begrip zyn, dat dit vooruitzicht
van nog onbekende en alleenlyk vermoede waarheden doorgaans,
zo niet altoos, nieer of min verward en duister is . Onze kennis heeft in zaaken , welke door redeneeringe moeten bewezen
worden, de rechte duidelykheid niet, voor dat bet noodige be~wys gevonden en begrepen is . De Schryver fchynt dtis bier
bet rechte woord niet gebruikt to hebben, ten zy de Heer Vertaaler eenen kleinen misfiag hebbe begaan . Het geen vervolgetis
van bet voorgevoel, indien 'er weezenlyk zo lets beltaat , en
niet alles, wat men daarvan voorgeeft, eene loutere herfea .
fchim is, gezegd woodt, bevestigt onze aanmerking .
LETT . 1791 . NQ . 5 .
Q
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• ton, de val van eenen appel bet denkbeeld van een nieuw
• waereldftelfel hebben konnen veroorzaaken ? Met welk
• eene fnelheid des blikfems moest zyn ziel de oneindige
„ reyen van begrippen doorloopen en verlichten, die in een
y , verband ftaan met bet denkbeeld der zwaarte , op alle
i, ixgchaamen toegepast .
,, Onverklaarbaar fchynt bet in de daad to zyn, algemee„ ne denkbeelden, tot welken geen beeld der Verbeeldings„ kragt betrekkelyk is, op eene zekere wyze zinnelyk klaar
~, to denken ; en nochtans is deeze bekwaamheid zekerlyk
„ in de menfchelyke ziel. Wy vinden dezelve reeds in
„ eenen geringeren graad by bet leezen en herdenken van
„ geleerde wetenfchappen . Men wordt dikwils gewaar ,
„ dat, eer men zig alle deelen van een algemeen bewys,
,, of met een woord, van al dat geene, wat men van eene
„ zaak weet, ftuk voor fink herinnert, men reeds vooraf
i, op eene zekere wyze gevoelt, hoe de gang van bet ge .
~, heele nadenken zyn zal . En juist dit voorgevoel, wane , Deer wy hetzelve hebben, maakt ons alsdan de ophelde„ ring der enkele deelen gemakkelyker . 'Er zyn zekere
„ oogenblikken, in welken bet fchynt, als of in een duffs• ter gedeelte van ons verftand op eenmaal eeu licht op• ging ; alle de denkbeelden, die voorheen verborgen la• gen, vertoonen zig op eenmaal, offchoon 'er tyd noodig
• is, om dezelven fink voor fluk na elkander optemerken,
• en tot bewust zyn to brengen .
, By wien derhalven deeze fnelle plotfelyke verlichtingen
,, clikwils plaats hebben ; wanneer de geest van den leerling
• de bewyzen van zynen meester voorkoomt, en bet einde
• der redeneering reeds vooruit voelt, voor dat de rey der
• befluiten hem nog daar toe gebragt heeft ; by *ien enkele
• wenken tot veele gedachten aanleiding geeven ; wiens ver• stand niet altyd door wendingen en omwegen van niets
• antlers als onmiddelbaare gevolgtrekkingen voortkruipt,
• taaar fomtyds gelukkige fprongen doet : by then heeft de
• natuur de aanlagen tot den grooten Leeraar of den uitS, vinden der Wetenfchappen gemaakt .
Na nog eenige aanmerkingpn over de Verbeeldingskracht
u hebben voorgefteld, heeft de Schryver de volgende gewigtige bedenking, van welker gegrondheid wy zelven meer
din ddn voorbeeld zouden kunnen bybrengen. „Men heeft
• opgemerkt, dat een zeer groote naauwkeurigheid en net• held in de werken van het ,'eugdige Vernuft gemeenlyk
„ bet teken van een pringe Genie is. - Men zoude even
,, goed
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hoed in bet algemeen een to vroegtydig 1Vadenken yen af.
getrokkene Overweegingen in eenen tyd, waar in de Ziel
~, meer moest Gewaar Worden dan Denken, moor een teket}
~~ van eene zwakke Ziel kunnen aanneemen, Volgens de
„ orde der Natuur ontwikkelt zig eerst de Verbeeldings,, kragt, dRar na bet Verftand . Gelyk dus by zekete lig„ chaamen , die to fchielyk tot rypheid koomen, de gefteld,, heid zwak en de kragt klein is, zoo zyn,ook de Zielen ;
„ by welken zig niet, met de behoorlyke langzaamheid 3
33 de eene Bekwaamheid na de andere onitwikkeld eti be :
„ fchaavd hecft, altyd middenmaatig . Een kind derhalven ;
s , dat door eene fchoone fabel in verrukking geraakt, frti
s , by een even zo fchoon bewys gaapt ; dat vol lust en op=
„ merkzaamhetd is, wanneer bet eene gefchiedenis op Bend
;, goede plaat of fchildery hoort VVerklaaren, en verdrietig
„ of met zyne gedachten afweezig wordt, zo dra men hot
„ algemeene Waarheden voordraagt ; dat by zyne fpedleiii
,, uitvkndiirg , en in zyne leer-uuren ftompheid vertddlit ;
3, zoude my veel sneer Hoop geeven, dan een ander ; bet
„ welk een gehecle Zedenkunde met bet grootfte geduld en
„ de fchynbaartte opmerkzaamheid aanhoort , en in dd
„ Grammatica even zo gadrne leest als in Robinfori (*) .°'
lrt de Vrerde plaatze handelt de Schryver - over bet V0fend , bet geen „ nit de ftoifcn, die de Gewaarwordinb
;, aatigevoetd , bet Geheugen bewaard, 4e VerbeeldtWgs=
3, kragt byeen verzameld heeft, 't ftelzel der algemeene be„ grippen bouwt, Waarnaar de mensch zigzelveii eii dyne
3, bezigheden be1tuurt (t) ." Ook hier ontmoeten wy eerie
nienigte vats diep duorgedachte , geheel niet gemeene ; . en
doorgaans duidelyk voorgeltelde aanmerkitngen over bet V'erfand, rao befpiegelend als beoefenend, bet Vernuft (§) er}
bet Been men Genie noernt, en tot befluit nog iets ovet de
beste wyze van de bekwadmhedcn van eenigzins gevorderde
kinderen to beproeven . Doch deeze aannrerkirigen zyn zo
dicht ineen gedrongen, dat zy voor Been uittrekfel vatbaar
zyn . Ook zal bet tegenwoordige fommigen lang genoeg
voorkomen, die niet bedenken, dat de hoeveelheid der hi
een boek begrepen zaaken juist niet altyd evenredig is aarl
deszelfs dikte .
;,

„

~} Bl . 32, enz.
(f) 131 . 33 .
(§) Op bladz 69 vinden wy lrct basterdwdord

X7iviteii very
faald opzettclyke kunffeloosheid . Is dit wel recht? Wy zdt dCd di.
tiers denken that alle nn rtteh h,'
vree~Lnd ware van hi•t 1Vdt'O,

is
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Van de twee andere ftukken, welke in deeze Verzameling
geplaatst zyn, voert bet eerfte den naam van een Fragment .
Zy lyn van eenen onbekenden Schryver . De titel van bet
eerfte is, Lets tot bevordering der Kennir en Verbetering van
het menfchelyke Hart : Die van bet andere, Over het Wenfchen . De Schryver fchynt zich bet Ridendo dicere Verum
tot zyn oogmerk genomen to hebben . Hy is hierin, onzes
bedunkens, ongemeen wel geflaagd ; terwyl by op eenen
vrolyken trant de gewichtigfte waarheden voorftelt, is zyne
fcherts doormengd met gepasten ernst : zyn woord, indien
wy hierby de uitdrukking van eenen der verftandigfte Ou
den, die hedendaags by veelen maar al to zeer verwaarloosd
en niet op zyne waarde gefchat words, mogen gebruiken,
is alle tyd in aangenaamh eid, met zout befprengd (*) . Tot
een ftaaltje zullen wy den Leezer bet begin en bet erode der
terhandelinge over het Wenfchen mededeelen . Zie bier bet
begin
,,. Dat gebeurde in den tyd, toen alle Wenfchen nog ver„ vuld werden zeide myne opvoedfter by bet vertellen
„ haarer fprookjes . Deeze kragtige Aanmerking ftrekte tot
„ een voorzorgs-middel tegen alle gevreesde opwerpingen
„ van zwaarigheden, wanneer de loop der gefchiedenis was
„ to zeer naar bet onwaarfchynlyke helde . Dit middel deed
„ zeer goed zyne werking, (want men weet dat de vrouw„ Tyke overreedmgs-kunst, offchoon natuurlyk en zonder
,, regels zynde , kragtig is) tot dat , na bet uittrekken der
„ kinderjurk, de geest van - twyffeling en tegenfpraak zig
• fterker begon to vertoonen . De voornaamfte bedenkelyk„ heid , die ook myne opvoedfter niet geheel ongegrond
• voorkwam, was deeze : ,,,bet moest in deeze Wenfchen, „ tyden wel vermaakelyk to leeven geweest zyn, maar
„ „ bet was evenwel ook goed , dat zy voorby waren .
„ „ Want bet was doch bet beste, dat niet alle Wenfchen
De
„ „ waar wierden . Ten minften die van anderen .
„ „ onzen
ja dat was eene andere zaak . Dat zoude
fcfioon, onvergelykelyk fc hoon zyn, wanneer die alien
Hierin waren wy bet
i , , in vervulling kwamen .
„ leiden eens, en ik bleev lang in dat gevoelen, zelvs nog
• in die jaaren,, in welken de wysheids-tanden reeds vol„ koomen uitgegroeid (t), en de van minnen en oppasters
,, ingezogene begrippen ten naasten by wederom vervlogen
„ zyn .
(*) PAULUS, Col. IV . 6 .

(t) Uitgeroeid flaat 'er, maar dit is gewisfelyk eene drukfeil .
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zyn . Alle myne tydgenooten waren in dit ftuk met my

• van Eon gevoelen, en op myne leevens-reize heb ik een
„ vry groot aantal Menfchen aangetroffen, die by graauwe
• hairen, en eerbied verwekkende pruiken, even zo als de
„ groote hoop over dit fluk dachten, en den loop der din• gen llegts voor zo verre goedvonden, als dezelve hunng
,, wenfchen gunitig was. Met den tyd heb ik myne mee„ ping hierover aanmerklyk veranderd. Het zy, dat ik in
• myn flelzel niet zadel-vast was, of dat mislukte wen„ fchen my verdrietig gemaakt, en eenige myner oude fpreu
• ken omverre geftooten hadden ; dit is zeker : dat ik te• genwoordig myne oude geloovs-genooten verlaaten heb,
„ en ten minften halver wege van bun ben afgeweken (*) ."
Het clot zullen wy een weinig verkort opgeeven . „ De
• gefteldheid van onze wenfchen heeft voor ons de ern(tigfte
• gevolgen . . . . De waardy en bet geluk van ons leven,
hangt . . . grootendeels van onze wenfchen af, en wy moe„ ten ze, om die reden, als een zaak van bet alleruiterfte
„ gewigt behandelen,
,, Het koomt bier by, voor een gedeelte, op de ge(teld„ heid van-ons hart aan . Len goed en welgeregeld hart
„ teelt goede, welgeregelde wenfchen, gelyk een flegt en
„ bedorven hart berispelyke en losbandige wegfehen voort,
,, brengt . De gefteld4cid van bet hart vormt derhalven de
„ gefteldheid onzer wenfchen, ofTchoorl niet geheel
,, Wie bet Verltand, dien getrouwen opziender, deszelva
• ambt niet verrigten laat, maar to veel op den goeden in,, burst van zyn hart en zyne wenfchen ftaat n>,aakt, die
„ zal zyne verwagting zelden voldaan vinden . Kinderen
„ groeijen niet goed op zonder tugt, en zo is bet ook met
„ de kinderen van ons hart , met onze wenfchen, gelee~
„ gets
.
nude
31 Wet opgevoede kinderen zyn de vreugd hunner
ren,
zo
als
verkeerdelyk
opgevQede
derzelver
plaag
zyn .
„
„ En gelyk bet kwaade doorgaands in deeze Waereld over• weegend, ten minften iterker van fmaak is dan bet goe„ de , zo zal zulks ook bier plaats hebben . De fmart zal
„ grooter dan de vreugde zyn. Onze wenfchen, die ge„ lievde troetelkinderen, waarmede wy zo aartig fpeelen,
• en dien wy alles inwilligen, zullen ondankbaar tegen ons
„ opftaan, en ons den verdienden loon voor onze zorge„ loosheid en nalaatigheid geeven . Somtyds zal deeze beu
a, loa'.
(*) 131 . 140, 141.
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~, looning zegr gevoelig zyn . . . . Dach my dunks ik boor
;, den wensch van mynen lezer, naar bet elude deezer be~, fpiegeliugen . Deze ve is billyk, en ik wenschte in flaat
;~ to zyn, om gan zyne overige wenfchen even ligtelyk to
„ kunnen voldoen (*) ."
En wy wenfLhen,dat deHeer VAN DER VOORT ons meer,
et
vertaalde, het zy eigeii bewerkte, ftukken van deeze
tROxtzylevere
.
(') $1 . 169, enz .
~'oor Eenzaamen . Te Amfterdam by J . Allart, 1789 .
halverA hex (Toorwerk, 12$,bladz . In gr . octavo .

Be-

.0nder den verdichtea naam van Emilia, bleef de beval~, ~ lige Sthryfiler van een weluitgevoerd Stukje , Het
.hand , in Brieven, getyteld, verborgen (*) ; dan met de
uitgave van dit Gefchrift, Poor Eenzaaanen, leert men de
agtingswaardige .Opfleliler van 't een en 't ander kennen, als
zynde de in haarcn kring beroemde Elizabeth Maria Post ;
leeft men baar onbekend toegejuicht, zy zal by haare bekendmaaking niet verliezen ; overmids bet tegenwoordige
Slukje ,, order haaren eign naam afgegeeven , alleszins,
dicnt, am de reeds weggedraagen goedkeuring to veriler,
),ten . De inneemende fchryftrant haarer Brieven , waarvan
wy voorheenen gewag maakten, is in ditGefchrift niet minder trefffende ; Zy verleent ons in hetzelve cene groote verfcheidenheid van befpiegelingen, over verfchillende onder,
werpen ; ontleend van een rtlim verfchot van voorwerpen,
dig haar bet Landleeven
of byzondere om(iandigheden,
Waa~in zy zig beyond, aa1 booden ; en van welken haar aandognlyke gem , met eene leevendige verbeeldingskragt ,
tloch door een gezond oordeel beteuaeld , zig veritandig
Uit then hooMe zullen genoegzaani
wist to bedienen .
skite Leezers, die eenigen fmaak in zodanige befpiegelingeit
tebben t een ider naar zyne byzondere geestgefteldheid s
'er oeitq tnenigte van trekken in ontmoeten, die den geest
41s opwinden, en bet aangedaane hart, gelyk dat van de
1~efpiegeleude Schryffker , daadlyk ontmoeren . -- Men
Vlaatze kick, ten voorbeelde hiervan, met MejuffrouwPest,
.fan den film, in 't gezigt vats een dreigend onweder, dat<
uit
't) ,ale N. 41g. Mad. Lett. III. D . bi . 452, euz.
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uit eene graauwe lugs Nat nit to barften . 'Er heerscht
alomme eene doodlyke ililte, en de akelige lugt verfpreidt
eene meer dan nagtlyke fchaduw, die mensch en vee met
fchrik vervult . Haar befpiegelende geest wordt daardoor
fterk getroffen, en zy fchetst ons bet volgende tafereel van
bet opkothende onweder met deszelfs •a kelige verfchynzelen .
• Alles verfchuilt zich
alles ontwijkt bet gelaat der
vergramde natuur, en
deze wagt op den wenk van haaren Heer, en volbrengt dien op een oogenblik .
• Vergramde Natuur ? neen : hare woede is weldadig,
en hare grimmigheid fchoon ! welk cen gezigt ! ! Een dreihemel, en
een wagtende aarde ! ! Droevig
gende
is de ganfche zuidelijke hemelftreek --- droevig de grond,
dien zij bedekt . Het grootfche bosch, dat ginder zijn kruin
opfteekt , en bet kleien hutje , dat zich verbergt in zijne
fchaduw ;
de bemoste eenzame fehaapskooi en de trot.
fche eik die daar naast grijs wierd - alles fchijnt mij nu
zoo verlaten, zoo zwijgend, zoo vreezend, zoo verwagtend . De ftilte is treffend, en alles, zelv de heuvelen, fchijnen to luisteren .
„ Alles luistert en God fpreekt ! ! !
• Een blikfemftraal, blaauw en fchitterend, vliegt, als
een kronkelende Hang, door de graauwe lucht . Onafbeeldelijk fuel vertoont hij mij een zee van vuur . Het geheele
veld fchijnt een vlam, en bet water verdubbelt den blikfem .
In een oogenblik is alles glans, en in bet zelfde oogenblik
keert de voorige donkerheid weer . Nu dreunt de rommelende dander, en de Echo der wolken herhaalt dien flag,
tot in een onhoorbaren afftand . Gebergte en dalen, ftroomen en bosfchen, weergalmen nog eenmaal die klaterende
flagen, en bet beangftigd menschdom verftomt .
• Zo wel de bevende aarde, als de beroerde hemel, luistert naar de flemme van Gods almacht . Nu trilt bet pluimgediert, dat in boomen, en bet fchuwe konijntje, dat in de
holen der Bergen, woont . De hinde, die zich in digte ftruiken verfchuilt, en de das, die in zijn kronkelende zandgrot
wegkruipt, alles beeft voor den dander van Gods mogen .
heid . -• Hoe fchielijk hervat zich bet plechtig verfchijnfel ! ! -,
De eene donderflag wisfelt den andereu af, en Gods blikfemen verlichten de wereld! Hoe fuel is dit lie ht! Hoe vreesfelijk dit geluid, en hoe plechtig de tusfchenpoozende flilte!
„ Die flilte zal niet lang duuren ; zy is de voorbode van
groter rumoer . Het begint reeds - de wind fleekt op
cell
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een onvoelbair geruisch, aan eenen van verre aanvliegenden
wind gelijk, zweeft onzichtbaar in de lucht, en voorfpelt
eenen geesfelenden bagel . --- Verffhillende winden jagen
de buien naar elkander toe, en drie hemelitreken zijn zwanger van donder .
De lucht vloeit met een angftig gegons
zy fchud de takken der boomen .
Het riet
en lies fchuifelt door elkauder, bet wordt gezweept . De
Rhijn is niet meer Oak . Hij kronkelt Majeftueus, en reeds
beginnen bruine golven daarop voort to rollen . •- • De
bui nadert in een oogenblik . --- De bagel valt
ik fchuil in 't gindfche ledige teenen hutje
6 God! fpaar den eenzamen Reiziger, die, op eene
onherbergfame vlakte , ge,-n andere fchuilplaats heeft dan
uwe Almacht! Bewaar de lage hutjes, die geen befchermer
hebben dan uwe goedheid, en laat uwe dwarrelwinden die
niet omrukken . Spaar bet drijvend fcheepje, en laat de zee
zijn graf niet worddn ! Befcherm bet vee der weide, dat tot
u loeit . Behoed den trouwen oievaar, in bet ongedekte
nest, bet duifje in zijn verfcholen'boomtak, en den kleinen
moederlijken vogel in zijn fchuddend nestje . --~ 6 God!
laat uwe blikfemen geen fchepfel dooden, dat uw goedheid
voor bet gevaar leerde fchuilen .
Bewaar de velden
met jonge halmen -- de boomen met belovend oeft
laat uwe vernielende bagels de hoop des landmans Diet verwr esten !
Wat zie ik, een blikfem fchiet neer in bet veld, en een
Ben ouden wilgenboom verbrijzelt hij
rook gaat op.
de
en anders niets! ! ! ! De koe , die daar bij lag,
but, die daar omitreeks {fond, wo ;dt beveiligd, de Reiziger, op zijn pad, en bet vogeltje, in zijn boom, worden
verfchoond ! 6 hoe goed is Jehovah I hoe goed, hoe groot 1
Ben enkele holle boom, wiens vernietiging n"iemand benadeelt, is al de fchade van een verfchijnfel, zoo weldadig
voor geheele ftreken . Dit is bet eenig offer, voor zulk een
zegen der volken! Hoe goed is Jehovah!
Nu zakt de bui allengs naar zee of
de donder klaDe bagel
tert , en de verteerde wolken verdunnen .
houdt op . -- Het &dfche bosch fteekt zijn top met
verfrischte bladeren , met nieuwe fchoonheid 6 op . Nog
vallen de knele regendroppelen verkwikkend neder .
Maar

VOOR EENZAAMEN .
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Mar in bet westen zinkt de Zon , met zegen belovende
I1:ralen, onder, en herfchept door hare vriendelijke lonken
de vreugde der natuur .
,, Hoe groot is Jeh wah 1 6 Natuur, gij vertoont hem in
zijne glorie .
„ Eenzame oever ! -- laag voor den regen befchermend
hutje! wees gij mijn plechtige tempel, daar mijne ziel eerbiedig voor hem knielt : daar ik zalig ben, in bet gevoel van
zijn fchepfel to wezen , in bet gevoel , dat FIij, die met
Almacht dondert in de wolken , mil als een VADERR be.
mint."

Tweede Deel. Met Plaaten. In 's Gravenhage
by I . van Cleef, 1790 . In gr . Odavo, 353 bladz.

EMILIA WERTHEIM .

a bet geen wy, voor eenigen tyd, van her hoofdbedoelde
N
en de inrigting deezer Gefchiedenisfe , waarin Ernilia
Wertheim
hoofdrol fpeelt , gezegd hebben (*) ,

een
bevroedt
men ten klaarfte , dat dit Gefchrift, onder bet bekleedzel van
een Roman, een ernftig Zedeleerend fluk is, her welk des Leezers oplettendheid tragt to vestiges , niet zo zeer op wonderIyk zamenloopende gebeurtenisfen , als wel op gewoone voorvallen des menschlyken leevens , en daaruit afgeleide bedenkingen , ter verftandige en deugdzaame regelinge van bet gedrag .
Eenflemmig hiermede is ook dit tweede Deel op zodanig eene
wyze gefchreeven, dat deszelfs Schryver denzulken , then 's alleen om vermaak en tydverdryf to doen is, raade zyn Boek niet
in handen to neemen , vermids zy 'er kunne rekening niet by
zullen vinden . Mar heeft men 't nuttige en leerzaarne op bet
oog, dan zal men zekeriyk dit Gefchrtft niet vrugtloos doorbla .
deren, daar 't alleszins zodanige lesfen en leeringen inboezemt,
die veelal niet behoorlyk gade geflaagen worden , en welker
waarneeming nograns van weezenlyk belang is .
Wy heb.
ben, uit bet voorige Deel, reeds een voorbeeld van die natuur
bygebragt , met opzigt tot her bewaaren van den goeden naam ;
men leeze nu, tot eene nadere proeve, eenigen van des Schry .
v6rs sanmerkingen over de vrees voor befpottrng van de zogenaarnde lieden du bon ton .
Mevrouw WERTHEIM was zeer gefleld op her houden van Bals
en Concerten ten haaren huize , die men den naam van oefe .
ningsbals en concerten gaf ; zy maakte reeds als vooren bier toe
de noodige fchikkingen tegen den aanltaanden Winter , en
wenschte niets vuuriger, dan dat haar Zoon EAREL haar de behulp.
(') Zie N. dlg. Pad. Lett. IVde D . bl . 475-
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hulpzaame hand zou bieden , om dit in vollen mister uk to
vo .,ren. Maar deeze befehouwde die foort van Partyen met esu
geheel ander oog dan Moeder, en zag ze wel inzonderheid aall,
als zeer gevaarlyk voor de eer, den goeden naam, en bet geluk
van zyne Zuster EMILIA , welke by hoogagtte, en teder bemigr
de . Uit lien hoofde wendde by , met eene omzigtige befchei=
denheid, zyrie ernftigfte poogingen aan , om Moeder daarvan to
doen afzien .
Naar 't geen ons de Schryver deswegens
berigt , flaagde KAREL , na herhaalde gefprekken , hierin vry
verre ; alleen bleef 'er ten laattte nog eene bedenkelykheid over,
die MaaVroUw WERTHEIM wel ernftig ter harte nam ; to weeten
de ondraagelyke befpotting der menfchen , waarvoor zy bloot
zou ftaan, wanneer zy die plaizier-partyen ult haar Huis weerde .
Dan bet gelukte KAREL eindelyk ook then fchroom
dermaate kragtig tegen to gain, dat by Moeder geheel e verhaal.
d e , or_i hem, en EMILIA, (die 'er insgelyks minlyk op aanttond,)
ten laatfte ten wille to zyn, en die Winter -uitfpanningen niet to
Van dit geeft KAREL eenen zyner Vrienden ,
hervatten .
in een aan hem gezonden Brief , een juist verflag , met bygevoegde aanmerkingen over dit onderwerp , waaruit wy een geileelte zullen overneemen .
Op 's Moeders uitdrukking,
• Hoe sal fk de arglistige befpotting der menfchen verdraagen,
• en hunne geheime en gellolene wenken met geduld en gels• tenheid aanzien?" hervattede
• KAREL, welken fpot , myne Moeder ? Welke geheime en
gefolehe wenken ? En van welke lieden? Verbeeld u alle deze
lieden ! wie zyn ze , of wie kunnen ze zyn ? life zwetzers ,
welke geene andere bezigheid hebben-, dan de goede en booze
daaden van de menfchen onder den re werpen, en die naar hun
welgevallen , of naar hunne toenmaalige luimen en hun mishaa..
gen , bet wit zwart , en bet zwart wit maaken . Het oordeel
van deze lieden moet men houden voor bet geen bet is ; voor
onnozel , verveelend gebabbel , bet welk meer bet werk van
eenen ledigganger, de inval van domheid is , dan wel bet boos»
aartig verdraajen van eenen fchandelyken lasteraar .
• Of $yn bet wezenlyk meer dan lediggangers , welke myne
beste voot'uemens en handelingen bezwalken , verdraajen , en
dezelve een valsch oogmerk toefchryven ?
Zyn bet taste .
raars . en nydigen en boosaartigen , wat is 'er meer ? 7.o dra
als God en myn geweeten my getuigen , dat ik wel doe en
reeht handel , zo dra de fchyn en de dead zelven voor my
fpreeken , en zo tang als de rechtfchapen ntan nog gezonde
zinnen , en een gezond verftand heeft , zo lang- vrees ik niet
den fpot van de boozen , en bet vergiftig oordeel van den lasteraar , bet welk . zo dra als bet uitgefproken is, de rechtfcha .,
pen man met my voor vogelvry verklaart, en op bet welk zelfs
de eerlyke kwaadfpreker bet teken van fchande drukt .
,, MozoER . Dat khnkt alles zeer fchoon, myn beste KAREL,
Maa1°
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;naar dit welkiinkende verliest zich , zo dra als die fpot , daft
hoonend gelach, ons eigen gevoel treft ; zo dra als de last van
bet zelve zwaar op ons ligt .
„ K. Gy hebt my voorheen reeds toegeflaan, myne Moeder,
dat bet, om onze eigene gelukzallgheid, nodig is, om onze huffs,
lyke verlustigingen op to fchorten . De zaak zelve maakt bet nood .
gaaklyk. Daar over zyn wy bet cdns . Zal ik nu daarom een
goede zaak niet doen , dewyl ik my daardoor aan de befpotting
van eene foort van menfchen bloot ftel , wier rechterftoel en
vonnis ik niet als recht en billyk kan erkennen : Is 'er dan nog
ecn ander, een beter foort van menfchen , aan wier oordeel my
meer moet gelegen zyn , dan aan bet eerll:e 2 Zal bet oordeel
en de befpotting van den flechtften hoop meer, dan bet oordeell
en de toejuiching van bet beste gedeelte van menfchen, myne
voornemens en myne handelingen bepaalen 2 Zeg my , myne
Moeder , als gy de keus hadt van den ]of en de toejuiching
des onredelyken en van alien des redelyken mans , welken lof
en welke toejuiching zoudt gy kiezen ?
„ M. Zander twyfel de toejuiching des edelen en rechtfchapen mans .
, K . Dan ook, als bet getal van de edelen en rechtfchapenen
gertnger ware, dan bet getal van de onedelen en onredelyken?
„ M . Ik denk, wy behoorden ten minften . . .,
„ K . Nu dan, myne Moeder, zo kiest gy dan de toejuiching
van den goeden en rechtfchapenen , en, God dank ! dat onze
had zeker meer redelyke en welgezinde menfchen kan aanwyzen ,
dan booze lasteraars en listige fpotters .
,, Ik kan, [dus fchryft KAREL derder aan zynen Wend, ) niet
vervolgen , myn waardae Wend , zonder eene aanmerkmg to
maaken . Zedert ik begonnen heb over de zedelykheid van
's menfchen handehngen to peinzen , heb ik my gewend , de
bronnen op to zoeken, waarom de mensch zekere handelingen,
welke by zelf verwerpt, en waartoe by mtsfchien zelf met eens
meer trek noch drift heeft , des niettemin altyd nog doet , en
waarom bet hem zo zwaar valt, zelfs by eette verminderdL- neiging, dezelve na to laten . Ik heb daarby telkens op bet eigene
van bet chara&er, denkwyze, geftel der uiterlyke voorvallen en
omflandigheden gezien, en zo heb ik by my zelven eenige opmerkingen gemaakt , en ben daardoor op de gedachten gekamen , die my dikwyls op den waaren grond en de befcherming
van de menschlyke deugden , zotheden en gebreken brengen .
„ Ik heb byna doorgaans gemerkt , dat de mensch voor den
lof en toejuiching onverfchilliger is , dan vpor fmaad , verdiend
of onverdiend. De graaden in onze gewaarwording der verymaading hangen van ons charac`ler en ons geflel af, en na dat
deze beiden zyn, zal befpotting en verachtmg ons meer of mmder treffen . Voor zekere lieden is befpotting , verfmaading en
boonend gelach, een doom in 't vleesch ; om dat to ontwyken
c4 to gntgaan , laakeu zy dikwyls daade_n naa , die zy doen
woes-

436

EMILIA WERTHEIM,

-snoesten, en zeker doen zouden , als zy zich niet daardoor aan
den fmaad en befpotting, welke gewoonlyk zamen verbonden
zyn, bloot ftelden .
„ Deze befpotting en verfmaading mag nu gegrond of onge .
grond zyn , zy mag den anderen, then by treffen moest, wezenlyk treffen , of op den kop des maskers fchandelyk en be.
fpotlyk to rug vallen ; de lyder ziet toch altyd, by de befpotting
en verfmaading, niets dan befpotting en verfmaading ; de befchul.
diging of bet verwyt. Deeze en geene heeft eindelyk gezien, dat gy
een mar of een dwaas waart ; gy gevoelt het nu zelf dal gy onrecht
hadt en deedt ; gy begrypt bet nu, dat gy deeze zaak met longer
zo kunt voortzetten, enz . i s hem en zyne hoogmoed onverdraag .
lyk , en om niet door eenen tegengeftelden grondregel of dead
zeif to bekennen , dat by kon dwaawn , en dat by gedwaald
heeft, gaat by hardnekkig op zyn eerst aangevangen weg voort,
of fchoon by van to vooren weete, dat bet hem op dwaalwegen en in een oneindigen doolhof zal voeren . Kon by zich
vleijen, dat geen mensch op hem , of op de verandering van
zyne gevoelens, gedrag en deaden acht gaf, en dat hem noch
hoonende befpotting noch bytende fmaad aangrypen , en zyn
veranderd gedrag in een belachelyk en valsch hcht fiellen , en
hem valfche oogmerken toefchryven zoude , by veranderde zeker , moedig en befloten , zyn verkeerden weg , en ging den
rechten en beteren .
„ Als men eene zekere foort van menfchen , als men bet ge.
ilacht der yveraaren zo dikwyls hoort klaagen, daarover dat de
mensch zo zeer in zyne verkeerdheid en in zyne dwaasheid
,erhardt, kon men deze yveraars Wet met grond tegenwerpen ,
dat zy zelven den mensch , welke beter worden , en oude
dwaasheden en gewoontens afitaan wil, door hun oordeel, door
hunne befpotting en laaking, van zyne voornemens afTchrikken,
zyne befluiten verhinderen , en hem allen moed beneemen om
iet anders to worden , dan bet geen by tot hier toe geweest
is 2 Op wien valt nu de fchuld, of ten minften een gedeelte derzelve ? Of wie heeft meer recbt , en eene gegronde rede van
klagen , als ' toch de, een over het gedrag en de houding van
eenen anderen zich wil beklagen i' - Dear bet aan bet menschlyk gevoel eigen, daar bet een aangeboren gevoel des menfchen
is , om fmaad en befpotting zo hoog op to neemen , waarom
verfchoont men de menschlyke natuur zo weinig, waarom ver.
acht men hear recht , en laat zynen fmaad en befpotting daar
zonder teugel loopen, daar zy zo veel goeds verhindert, en zo
veel kwaads veroorzaakt ?
„ Vergeef deze aanmerlting, myn Vriend ; de moedeloosheid
myner Moeder, om zich aan de befpotting van zekere lieden
bloot to ftellen , bragt dezelve gantsch natuurlyk mede ."
En hierop vervolgt KAREL zyn verhaal met melding van den
cindelyk gelukkigen uitflag zyner poogingen .
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4laibiades , door A . G . MEI$ZNER , op een vryen trant in 't NeEr .
duitsch gevolgd. Tweede Deel . Met plaaten . Te Haarlem by
3~. Bohn, 1790- In 8vo . 334 bladz .
als Jongman, heeft den bekwaa

et gedrag van
.
overvloedig floffe verfchaft , om zyne Lemen
H
zers in dit Tweede Deel to vermaaken . Zonder de neus en de
ALCIBIADES,

MgISZNER

fchouders op to baalen, of, uit loutere deugdzaamheid, bet zedelyk karakter van den fchryver in twyffel to trekken , (eigenfchappen die by , mild genoeg , een half duizend Boekbeoordeelaars toekent ,) gelooven wy echter , dat by de minnaryen
van dezen wellusteling niet zo ruim had behoeven uit to werken. Hy vergist zich, naar ons oordeel, geheel niet, wanneer
by zegt : „ my dunkt , zekere Gefprekken , die in de Natuur
• reeds mislyk genoeg zyn, zyn op her papier van zulk eenen
• onfmaaklyken aart, dat zeif een SIIAKESPEAR Zo lang by ge• trouw de Natuur naarvolgt , 'er her onaangenaame niet van
en volgt by de Natuur niet, dan is bet
„ beneemen kan,
• nietmeer her zelfde geval .' Uittrekfels nit zodanige gefprekkeu
verzwakken derhalven de natuur : fchoon 'er veele in dit boek
nbg fterk genoeg zyn, om jonge lieden naar meer uitgewerkten
to doen verlangen ; van welken wy echter her geval met NAIS
uitzonderen, die, een eenig kind zynde, door haare l aaggeesti.
ge Moeder, nit loutere winzucht , aan den ryken wellusteling
.verhandeld, loch door den laatften, op eene edelmoedige wyze,
ontflagen words .
Onder de Tooneelen, die ALCIBIADES als Jongmacl , in andere
becrekkingen, dan in die der liefde , kenfchetfen, zyn 'et verfcheidene uitmuntend getroffen : men oordeele nit her volgende,
in bet welk de kamer van den ftervenden PERIKLES, to Athene,
de vertoonplaats is.
PERIKLES . ASPASTA . Een mensgte zyner vrienden . ALCIBIADES (binnen treedende .)
PERIKLES . Kom! ALCIBIADES' kom' gy moet u haascen, in .
then gy nog de laatfte flikkering van myn levenslicht aanfchouwen wilt .
ALCIBIADES . Lang, nog Lang moeten de Goden 'er de uitblus .
Hoe bevind gy u thans , myn
fching van verhoeden !
Waarde PERIKLES?
PER . (Ergens op wyzende, 't welk hem aan den hals hangt ,)
zie eens bier!
ALC. War meent gy daar mede? War is date
PER. Een Amulet, dat de Vrouwen my omgehangen hebben,
om de Koorts to verdryven .
maar , hoe bevind gy u , waardige , edele
ALC. Zo,
Man'
PER. Kunt gy uwe vraag nog herhaalen? Hoe flegt moet her
met PERIKLES gefteld ayn, wanner by, zelf met geduld, derge„

ly .
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ALCIBIAbES,

lyke dwaasheden nan hem pleegen last !
Gy weent'1 mast
teen toch niet ! Wie bedroeft ;er zieh om , wanner Been vA
uttgevoerd Tooneelfpel ten einde loopt?
D+ikwils hebt gy
my gevleid, door van my to wi len lecren leeven, - d dh 'feat
dit vleiery geweest zyn, en leert heden van my - lerven!
De jonge PER . 6 ! Neen ! n let fterven, myn Vader ! niet fterven 1
PER . fry hebt gelyk ! Zo ik naar iemands ftem luisteren kon y
bet zou zekerlyk naar de uwe wezen
matt zelf de Hoop
is my ontvlooden even gelyk een vlugtenden Vyeud .
Asp. Neen! PERIKLES I neenl alle hoop ter gel eeaiing is neg
niet ganschlyk verdweenen .
Gotten I wat zal 'er ran my
engelulkkige worden, wanneer . . .
PER . (I-let oog op ALCIBIADES ftaande .) Dan wenschte fit noolt
deezen Man, van zyn vroegtte jeugd af, opgevoed en beflutiid
to hebben, zo by bekwaam ware, om mynen en uwen to vergeeten . Hy is de beste Erfenis, die ik u ken agterlaaten! Dit
fchrift zorgt eukel voor uw toekomend beftaan ! Hy zal voor
uw rust, voor uwe veiligheid zorg weeten to draagen !
Fly zai
uw Raadsman en Befchermer zyn
Beleedig hem met door ver •
denking ! Hy was fleeds uw vriend , mooglyk nog wet
iets meet, - maar weg met deeze vermoedingen op bet fter'f
bed! De woorden van een ftervenden moeten fiechts waarheid
en zekerheid zyn .
Asp . Van een tervenden?
d PERIKLas PERIKLES!
PER . Stel u gerust ! Eerlang keer ik weder tot u to rug,
flechts nog maar eene zorg gaat alle andere myner zorgen to
boven! de zorg voor den Scaat naamlyk .
ALCIBIADES! fit
laat zfthene zonder hoofd ; maar zelf dit myn reeds halfgebroken
oog *ingt tot in uw bmuenfte door, en ontdekt aldaar deli
wensch ,, dat gy eenmaal Staatsbefluurder moogt worden , Gy
zult dien wensch ook doorzetten , myne flervende lippen ver •
kondigen bet u . --- Maar in de tegenwoordigheid van alien,
die hier om myne legerfiede flaan, bezweer ik u, beloof my, dat, ingevalle dit gefchied , gy u derwyze zuit gedraagen, dat
geen redelyk fchepfel immer ann myn graf uitroepe
„ 6 ' dat PERIKLES hem toch niet opgevoed hadde ! "
Maar dat veeleer de trannen der dankbaarheid, den Goden waar .
diger dan Offerande en Wierook , myne gedachtenis en herieven
in u , plechtig mogen vieren !
Zult gy dit doer ?
Bezweert gy zulks '
A LC. l k zweer dit , met al de plechtige Eeden der Ver'borgenheden
PER. Houd gy dien Eed niet, dan fta'er nimmer een Vriend
aan uw flerfbedde dan worde 'er nooit een traan van beklag
op uwen doodlyken wond geplengd ! Gy hebt zyne belofte gehoord1
Allen . Wy hebben ze gehoord .
PER. Als ik nu geftorven zai wezen, draag dan, als een be.
fchermenden Vriend , zorg voor myne Gade ! Dan zy dit myd
I
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eveneens uw Broeder als gy myn Zoon
Dan
ik kan niet meer!
zelf myne
waart l
laatfte ademhaallug heb ik u gewyd! - ALCIBIADES!
pMPAsIA 1 ---- dank voor uw geleide door dit leeven !
myne vrienden !
Heft my op
Heft my op !
myti hart!
hoe donker!
neemt then fleen weg, die
Neemt weg !
d6 myn hart!
zo zwaar drukt!
(Hy valt in een doodsfaauwte .)
Asp . (Zich op hem werpende.) Goj en ! 6 Goden !
Hy
is niet meer!
De jonge PER. Ach! myn Vader! 6 hoe koud!
Eerfle zyner vrienden . fly fterft! by fertt! Beklaagenswaardig Athene! Wie zal u dit verlies vergoeden !
Wie u befchermen, wanneer bet trotfcheSparta andermaal zyne Legerbenden tegen u verzamelt'
Tweede zyner Vrienden . 6 PERIKLES ! juist heden , daar nog
de wonden der gruwzaamfte Pest bloeden , verlaat gy ons !
Wie zal nu aan onze muuren veiligheid, aan ons hongerigVolk
fpys, en aan onze Krygshelden moed, verfehaffen?
Derde . Ben reeks van eeuwen brengt dikwils zulk eenen
man niet voort . Erinnert u, in welk eenen beklaagelyken toe .
#and by Athene vond , en hoe fchgon en luistervol by bet nu
%rertaat !
ALe . 6! Hy, Hy alleen riep de Kunlien en Weetenfchappen ;
riep den Overvloed en Krygsmagt herwaards .
Geest van
deezen grooten Man! zulc gy dic ligchaam ontvlieden,
blyf dan altoos om my zweeven !
Fierde zyner Vrienden . Wat was onze Zeemagt, toen by bet
;oer der Regeering in handen kreeg ?
en wat is zy heden .!
Vyfde . Wie tell de Zegepraalen in deezen bloedigen en lang .
duurigen Pelopennefifchen Oorlog?
Zesde. Of de Volkplantingen, die by flichtte en onderhield?
Zevende . Als Veldheer heeft by nieuwe Trofeen opgerigt .
PER . (Zich nog eenmaal herflellende.) Waarlyk, eeu Lykrede
!linkt fchoon!
n;aar ik verwonder my, dat gy flechcs dat
geene roemt , waaraan bet geluk bet grootfte aandeel gehad
heeft ; en bet geen meer anderen voor my reeds gedaan hebben ; terwyl gy bet groptfte en fchoonfte in myn leeven vergeet!
Allen . Wat doeh?
PER.
Dat nimmer om mynen wil eenig Athener een zwarc
ueurkleed heeft behoeven aan to leggen ! dat
(nieuwe
doodstrekkingen .)
Verlaat my!
Verisat my
ach !
myn borst!
ATHENEA! zy gelooft!
roep mynen geese
(fly Ilerft .)
op !
onmondig knaapje

Toen PERIK3.E S dood was , toen eerst erkenden de Athenery
zyne ganfche waardy thans eerst was de item zyner Vrienden
en benyders flegts eene enkele klaagfem .
Ge

24©

GEBCHI¢D . DER VEREENIGDE NEDERLANDEtp,

Gefclraedenisfen der Verees;igde Nederlanden voor de Vaderlandfche
'eugd. Peertsende en Vyftsende Deel. Met Plaaten en Pourtraiten. Te 4mfterdam by J. Allart , 1790 . In Duodecimo ,
555 bladz .
e merkwaardiglle voorvallen, zins den aanvaug van bet Jaar

1781 tot op bet afloopen van 't Jaar 1785, worden in deeze
D
twee Stukies beknoptlyk ontvouwd, op eene voldoende wyze,
om der Vaderlandfche Jeugd een zamenhangend verflag der gewigtige gebeurtenisfen van dat tydsverloop in to boezemen
waardoor dezelve to beter in flaat gefteld words, om vervolgens
uitgebreider gefchiedverhaalen opmerkzaam na to gaan .
You You de Normandie of Irlequin Kramer, Klugtfpel. In een
Bedryf. Met zang. 4lom to bekomen. In ot'avo, 3o bladz.
bet dserlyk Magnetismus, to gelyk, in ons Vaderland

oevallig is
aangeland met de
You de Normandie ; en dit heeft den
T
Schryver van dit Klugtje aanleiding gegeeven, om beide in een
YOU

belagchelyk licht to plaatfen . ARLEQUIN en COLOMBINE, twee bekende Patroonen van bet Italiaansch Tooneel, hebben een kraain
opgericht, en zyn vlytig beztg, om voor en in dezelve hunne
You 3`ous nit to venten, wanneer Doctor SPERMACETI, een geillumineerde Magnetifeerder hun zyn ongenoegen daar over to kennen geeft, ass zyne broodwinning geheel flremmende . Zyn Plan
om de Nacie eerst to magnetizeeren, of, volgens de geleerde vertaaling van ARLEQUIN, to bezeilJleenen ; en dezelve naderhand to
laaten bejoujouen , niet overeenflemmende met her ontwerp van
ARLEQUIN ; namenlyk om de Natie eerst to bejoujouen , en dan
vervolgens eerst to magnetizeeren , is bet voorflel van den Doctor, om van de You .ous en bet Magnetismus dine zaak to maaken ; bet welk echter door COLOMB114B , als bet verderf haarer
Negotie, wordt afgekeurd . Terwyl er intusfchen eenige Patien .
ten van den Doctor voorby de Kraam wandelen , ouder welke
een Dame die by long moet magnetizeeren, verheft een Lierman
en een Zangeres , den Lof der You Jous ten hoogflen trap ; witlende dat dezelve Inenig hoed en pruik uitwinnen, en zo wel ass
Rateltjes en Bellen gedraagen moeten worden , wanneer de Ton
zulks wit . De geheele verkoop van de You Yous volgt op dit
,gezang , weshalven ARLEQUIN twee' Patienten van SPERMACETI
met Gekskappen, by gebrek van You Yous, voorziet ; en hun de .
2elve met bellen en linten op het hoofd zet ; zeggende : zie daar
de nieuwst aanftaaude mode , die waardig is door dit bevallig
paar bet eerst gedraagen to worden .'- De You You verltrygt derllalven, in dit flukje, den voorrang voor bet Magnetismus, en zy
verdient zulks in de daad, als een onzondig fpeeltuig voorkinderen .
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VADERLANDSCHE
LETTER . OEFENINGEN,
De Pfalmen uit het Hebreeuwsch vertaald, door H . niuNtINGHE , Th . Dr. Iloogl . der Godgel . en Kerkl . Gefchied . en
Akademie-Prediker aan de .Provinciale Gelderfche Loge
School to Harderwyk . Eerfte Stuk. Te Leyden by A. eat
J . Honkoop, 1790 . In gr. ol'tavo .
aer luid van 't Voorbericht heeft de lioogleeraer Munttnghe zich bevlytigd, tot bet vervaerdiben ener overN
zettinge van het Boek der Pfalmen , welke, met inagtnemina van de Oosterfche denkwyze en manier van voorilellmng , enigermate uaer den Westerfchen fpreektrant gefchikt is , waer door dezelve den Nederduitfchen Lezer
to beter verflaenbaer moet voorkomen .
Van de2e vertolking levert ons dit Deel de vyftig eerfle Pfalmen, met
enige nevensgaende korte aenmerkingen : dan vooraf gaet
ene Inleiding, die to gewigtig is, om 'er, eer wy van de
Overzetting zelve breeder gewag maken, niet opzetlyk van
to fpreken .
By den aenvang ontvouwt zyn Hoogeerwaerde zeer geleidlyk bet thans vry algemeen aengenomen denkbeeld, dat
de oudf e tael van alle Volken natuurlyk poetisch geweest
is ; als zynde ene gansch zinlyke tael, uitgeiproken op
een toon , daer aen beantwoordende ; die in latere dagen
trapswyze befchaefd werd ; waeruit dan voorts onze door
wysgeerte en oefening gevormde kunftage Poezy allengskens
ontflaen, en tot meerdere volkomenheid gebragt is . Men
befpeurt zulks , gelyk by ons vervolgens doet opmerken,
ook ten allerduidelykfle, in de oudfle Bybelfche Oirkonden
en Schriften ; en 't is blykbaer dat Abrahams nakomelingen voorts veel op hadden met dit Poetifche ; 't welk
insgelyks al vroeg gezang en muziek to wege bragt, *aervan de Hebreeuwen insgelyks veel werks maekten . Na
deze algemene voorflelling doet by ons byzonder gadeilaen , cat men, gelyk by andere Volken , zo ook by de
fdebreeuwen , zich bovenal van dit Poetisch Maetgezanbediende in 't voorflellen van Godfpraken, in 't vermelden
van Krygsverrigtingen, in 't behandelen van Godsdienflige
OR4
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onderwerpen , en 't handhaven van den Godsdienst : tot
welk laetfte Mozes by uitftek veel toebragt. Ter dier ge.
legenheid gaet de Hoogleeraer verder na, den bloei en inx
vloed der Hebreeuwfche Poezye in di dagen, derzelver
verval ten tyde der Regteren , en derzelver herftel onder
de beftiering van Samzyel ; byzonder met de oprechting van
de Profetifche Schoolen, die het Godsdienftige Maetgezang,
onder de beoefening der Poez a deeden herleven . Dit
b rengt hem tot den tyd van David , bet welk hem bepaelt, om byzonder to handelen, over die verzameling van
Ilebreeuwfche Liederen, welken wy Pfalmen noemen
die, zyns oordeels, eerst, grootendeels gedicht zyn, ten
byzonderen gebruike van derzelver Opftelleren, doch vervolgens gediend hebben, om, by de handhaving van den
openbaren Eerdienst, door de Levieten gezongen en ge •
fpeeld to worden ; het welk dan ook verder aenleiding
gaf, om Liederen, met dat bepaelde oogmerk, to vervaerdigen . Wyders hecht by hieraen ene befchouwing vah
het dichtkundige karakter der Opilelleren dezer Zangftukken , onder welken dat van David bovenal in aenmerking
komt ; bet welk den Hoogleeraer ook, in de eerfte plaets,
op het zelve langst doet ftille ftaer : gevende voorts een
bektlopter verflag van de andere genoemde Dichters , eri
van bet dichtmatige in die Pfalmen, welken de namen van
derzelver Opftelleren niet op het voorhoofd dragen .
In de ontvouwing van dit alles verleent ons de Hoogleeraer een oordeelkundig verflag van den geest der Hebreeuwfche Poezye , en 't geen daeromtrent by uitftek in
let Boek der Pfalmen doorftraelt ; waermede by ene reeks
van aenmerkingen verenigt , die dit onderwerp in 't algemeen ophelderen, en verfcheiden byzonderheden, daertoe
betrekkelyk , in een duidelyk licht plaetzen .
Na
voorts zyne gedachten nog medegedeeld to hebben over
het byeenzamelen dezer Liederen, en 't fchikken en verdeelen van lien bundel , verledigt by zich , ten laetfte,
tot bet opgeven eniger regelen , welken men in het lezen
en verklaren der Pfalmen vooral dient in acht to nemen,
om dezelven tevens met verftand en met gevoel to lezen- ;
waer'an wy nu nog het hoofdzaeklyke zullen voordragen .
Ze zyn zes in getal .
„ I . Wil men de Pfalmen verftaan en derzelver fchoon
gevczien-, men zij dan vooral voorzichtig in het ebruak der
uitleggers . " Deze waerfchouwing grond de Hoogleeraer
op de ongefchiktheid veler uitleggingen van dit Bybelboek ;
het
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bet walk hem den beoefenaren van 't zelve, to meer, doet
aenraden , om 'er zich behoedzaem van to bedieneu , en
vooral zelf to denken .
„ II . Men zoeke baj elken Pfalm your alle dingen, welke
deszelfs Schrijver, en de gelegenheid zij, bij welke hij gedicht is." By de ontvouwing der nuttigheid van dezen
regel, word tevens getoond, wat men daeromtrent in •agt
hebbe to nemen .
,, III . Men verplaatfe zich met zijne gedachten in den
tijd, wanneer, en bet land, waar in, do Heilige Dichters
fchreeven .
Deze regel , in alle oude Schriften gade to
flaen , is bier to gewigtiger, om dat de mogelykheid van
uitgebreider toepasfingen velen denzelven to ligter doet verwaerloozen ; terwyl bet intusfchen bier ten uiterfte nutiig
is, zulks niet nit bet oog to verliezen ; als blykt nit bet
geen de Hoogleetaer deswegens aenvoert .
„ t .) Men ontdekt dit terftond in bet verklaren van
verfcheiden befchrijvingen , fpreekwijzeu , beelden, leenfpreuken en vergelijkingen, welke wil in de Pfalmen vinden. Zo bevat men , bij voorbeeld, de befchrijving van
bet onweder, Pf XXIX ., veel beter, wanneer men zich
met zijne gedachten in Palestina verzet. Het zelfde heft
plaats in de befchrijving der watervallen van den Libanon,
Pf. XLII. 7, 8 ; en men kan ook hieruit zien, hoe ongerijmd bet zij , Pf. CXLVII . 17 ., aan bet ijs to denken .
Zo verftaat men ook niet al bet verfchriklijke, dat 'er in
de vergelijking van de godliJk~e ftraffen met den brandenden Oostenwind gelegen is, Pf. XI. 6 ., indien men, zich
niet met zijne gedachten in bet Oosten verplaatzende ,
then wind zich vertegenwoordigt . Het zelfde heeft plaats
met Oosterfche zeden en gewoonten ; dus zal men een
goed deel van den zin en van bet fchoon van Pf. XXXVI.
niet befeffen , zo men onkundig zij van de Oosterfche
gastvrijheid . Andere voorbeelden zal elk aandachtig lezer
overal aantreffen .
„ 2 .) Van geen geri
t is deze regel in bet ver.
klaren van bet leerftellile
lee,, 't geen wij in dit Boek aan.
treffen . 't-Is zo , de Godsdienst is, wat deszelfs wezen
betreft, door alle tijden dezelfde geweest ; de mate evenwel der kennis van den Godsdienst was in onderfcheidett
tijden zeer verfchillende, en God fchikte zich, buiten twgfel , in zijne openbaringen altijd naar de omftandigheden
der onderfcheiden tijden en der verfchillende vatbaarbeden
van de Menfchen, welke in dezelve leefden . EeLi lezer en
R 2
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uitlegger der Pfalmen dielnt zulks altijd op het oog to
houden, en eerst to onderzoeken, op welken trap de kennis van den gedpenbaarden Godsdienst ten tijde der Pfaltndichters Itond, opdat hij hun aan de ene zijde geen gro .
ter onkunde toefchrijve , dan met hunnen tijd en hunne
omftandigheden overeenkomt ; maar ook tevens aan de andere zijde bun geen denkbeelden van latere tijden lene .
Het is ook uit lien hoofde geheel verkeerd , dat men
fpreekwijzen, die in de Pfalnnen voorkomen, uit de latere
fchriften van bet Nieuwe Verbond verklaart , gelijk zij
doen, die, bij voorbeeld, de bekende plaats, Pf. XXXIIL
6 ., uit vergelijkmg van job . I . 1 , van de Heilige Drieeenheid verklaren, regelrechuegen bet taalgebruik van dien
tijd , en den duidelijken famenhang van dat lied ; gelijk
ook zij , die, wanneer zij bet woord gerechtigheid aantreffen, het zelve naar den zin , dien bet ip den Brief aan
de Romeinen heeft, telkens van de gerechtigheid des geioofs uitleggen .
„ 3 .) Eindelijk komt deze regel ook vooral to pas in
bet verklaren der Vtorzeggingen, die in de Pfalmen voorkomen . Ik geloof zeker, dat de Heilige Dichters vele beerlijke uitzichten in de toekomst , en wel voornaamlijk van
bet rijk van den Mesfias, hadden, ja, dat de uitzichten tea
tijde van David reeds veel duidelijker waren, dan to voI~e n ;
dock, desniettegenftaande, waren zij nog zeer onvolmaakt,
indien men ze vergelijkt met de duidelijker openbaring van
bet Nieuw Verbond. De tijd, in welken de Pfalmdichters
leefden, was its dit opzicht een telkens meer en meer doorbrekende morgenttond n-enen helderen dag, welke onder
bet Nieuw Verbond op denzelven volgde ; en de kennis,
vooral avi van den Mesfias eu deszdlfs rijk had,
beftond voornaamlijk in een weak, welke hem de Godfpraak
nopends zijn geflacht gegeven had, en was tevens geevenredigd naar de fijmbolifche denkwijze van then tijd . Daarteboven fchijnen de vooruitzichten, die hij van het lijden
en de verhoging van den Mesfias had, meer algemeen geweest to zijn, en zich niet tot vele bijzondere omftandigheden to hebben uitgeftrekt : althands ik vind in deze liederen
Been_ reden om bier zeer bijzondere voorzeggingen to ftellen .
Hoe verkeerd bet dan aan den even kant zou zijn, geheel
to ontkennen, dat 'er voorzeggi1 gen van den Mesfias in de
Pfalmen to vinden zijn, even verkeerd zou bet aan den anderen leant weken, bijzondere omftandigheden •v an .'de gefchiedeuis van jezus in dezelve op to zoeken, en, bij voorbeeld,
Va
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beeld , met fommigen in den twesleu en achtenzestigflen
Pfalni de Apostelern en eerie Christenen zo duidelijk over
Jezus Christus en de lotgevallen der Kerk to laten fpreken,
als of men een verbloemd Drama las, bet welk ten hunnen
tide was opgefteld ."

• IV . Men behandele deze gedichten , als werken van

fmaak

en genie ."

• V . Men houle tevens wel in bet opg, dat de Pfalipen

pgrjpronglijke dichtJtukken win, en dus niet naar nzeuwere
Theorien moeten beoordeeld worden ."
\Vanneer men

beide deze regels met beflendig in agt neemt, zal men, gelyk de Hoogleeraer opmerkt, bet wezenlyke fchoone dezer
Dichtflt&kken uit bet oog vetliezetl, en het oude natuuilyke
paer bet nieuwe gekunlielde dwingen, waerdoor de gem
der HebreeuWfche Poezye 'er wel dra geheel uitgewerkt zal
worden .

• VI. Men denke, ezndelijk, in bet lezen, uitleggen en
keoordelen van de Pfalmen vooral , dat zzj Ooiterfche dichtflukken zijn ."
„ Dit zal, zegt by , inzonderheid to
pas komen, in de verklaring en beooideeling van beelden,
gelijkenisfen, en leenfpreuken, welke ons veeltijds vreetnd
en aanflotelijk- zoudei fchijnen, nadien wy niet indachtig
waren , dat wij Oosteifche dichtflukken lazen . Zo is, bij
voorbeeld, de fpreekwijs , Pf. IX . zi . , a God! zet een
feheermes op hun , of , fcheer hun den baard of , bij ons
zeer laag ; doch bij de Oosterlingen , die even zo groten
eerbied voor den baard hebben, heeft zij niets van dat lage
en belachlijke . Even zo is bet gelegen met de floute verge .
lijking van jehova, met enen held, die, door den wijn be .
moedigd, puicht, Pf. LXX VIII. 65 . Deze floutheid van zodanig een beeld zal ons floten, zo lang wij niet denketi,
dat wij bet werk van enen Oosterfchen Dichter lezen, die
daarmede alleen de grinimigheid van jehova jegens zijne
vijanden wil fchilderen . Zo is ook de lchilderin ;, die wij
Pf. XLV . vinden, geheel en al in den Oosterfchen tract,
om nu van andere voorbeelden to zwijgen ."
De Hoogleeraer Muntingtie heeft deze iegels in zyne Vertaling en daer by gevoegde Aenmerkingen Heeds Bade geflagen, waerop by zich in deze voordragt auk meermaels be .
roept ; doch wy hebben, ter ophelderinge van 's Mans geregcte , voor tegenwoordig bier van geen gebruik kunnen
waken, zonder to breedvoerig to worden . By de naestkomende gelegenheid zullen wy den Lezer ene nadere proeve
van 't een en ander mededeelen .
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Refultaat van myne meer dan vyjaag jaarige overd'enkingen
over denAGodsdienst van 3ezus , benevens een Byvoegzet
tot de Gefchiedenis onzer eerfte Ouderen, door D . H . iURGOLD, Luthersch Predtikant to Parchen . Uit het 1iloogduitsch, naar de tweede van den Schryver op nieuw overziene en vermeerderde Uitggve, vertaald, doors. C. S. Te
Wezel, by F . J. Ruder, en alom in de Nederlanden to bekomen, 1790 . Behalven het Voorwerk , 303 bladz . In
gr . octavo.
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olgens,des Autheurs eigen bericht vond by , nae dat
by de Academie verlaten had , by nadere oefening,
zyn Godgeleerd Zamenftel niet gegrond genoeg , om 'er
in to kunnen berusten . Zulks deed hem allengskens verder afwyken, en brag hem eerlang, den Kristelyken Godsdienst in twyfel trekl ende , tot de enkele omhelzing van
den Natuurlyken Godsdienst . Dan een verder voortzetten
van zyn aenhoudend onderzoek had, nae verloop van enigen tyd, ten gevolge, dat by wederkeerde tot de belydenis van den Kristelyken Godsdienst, zo als by denzelven
n u , niet naer den inhoud van zyn voorige Zamenflel ,
maer volgens bet beloop der Bybelleere, had leeren kennen ; 't welk in velerleie opzichten zeer veel daer van verVan den ;uitflag dezer nafpooringe en herfchilde .
haelde overdenkingen , waer aen de Eerwaerde Purgold
meer dan Vyftig Jaren befteed heeft , verleent by in dit
Gefchrift ene duidelyke en ernftige ontvouwing : by ene
tweede afgifte van bet zelve, na verloop vap zes jaren,
alles op nieuw doordenkende, heeft by nog dezelfde overtuiging gevonden .
Men vind bier des ene hedaerde
overweging van Godsdienflige waerheden, geduurende ene
aenmerkelyke reeks van jaren , in welke zich ene zuivere
zucht ter wezenlyke Godsdienstkennis op bet klaerfle ten
toon fpreid ; uit welken hoofde dit Gefchrift de opmerkzaemheid van onpartydige waerheid-zoekers natuurlyk tot
zich trekt . Veel zal men 'er, (dit is vry zeker te wachten,) in ontmoeten , waeraen men zyne toeflemming niet
zal kunnen geven ; to meer , daer de Schryver zyne gedachten joist niet altyd beredeneert , maer ook nu dan
deze of gene voorftelling , gelyk men 't noemt , waegt
dan met dit alles zal men 'er meermaels tot nadenken door
opgeleid worden . Dit is, gelyk zeker zelfdenkend Hoogleeraer zynen Leerlingen zomtyds inboezemde , een voordeel
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,feel van 't lezen van zodanige Schriften , zelfs zo ze al
eens in 't buitenfpoorige mogtefi vallen : „ men word,"
zeide by , „ daerdoor to flerker genoopt om zelf to denken ." - - Wat 'er voorts van dit Gefchrift van den
Eerwaerden Purgold to houden zy, by mag den Lezer,
in veler oog, wat to vet. bezyden den gewoonen weg
voeren , doch nooit zal by hem, hoe fterk by ook tegen
het , Bygeloof zy , tot bet Ongeloof trachten to brengen ;
maer hem alleszins een redelyk Geloof poogen in to boezemen. Dit ziet men alomme ten duidelykte, byzonder
in een Artykel, daer by zich over bet Bijgeloof, Ongeloof
en Redelijk Geloof, uitlaet .
. Eerst vestigt by de aendacht o de flrydigheid der denk- en handelwyze van 't
Bygeloof, dat waent God to dien n , door bet bloed van
den Naesten to doen ftroomen ; of God to verheerlyken,
door den Naesten to verdoemen , om dat by niet gelooft
het geen by niet gelooven kan . Ter dier gelegenheid zegt by ten laetfte ; „ In mijn Ilijbel is geene Strijdigheid, en
• zoo ze ergens fchijnt to weezen , dan heeft ze zeker
• een onvoorzigtig uitlegger daarin gebragt :" en hierop
vervolgt by in dezer voege .
• Tegenjlrijdi~ en onbegrQjplijk zijn twee hemelsbreed
verfcheelende zaaken . Onbegrijplijk is mij alles wat ik mij
niet duidlijk voorftelle , waarvan ik niet hoe bet is, hoe
b et gefchiedt , uitleggen kan . Een Noorderlicht verlicht
den halven luchtkring, de Zeilileen heft eene yzeren ftaaf
om hoog, zonder dezelve aan to roeren : ik zie het, verftaa bet niet, en geloof bet tog met de gantfche redelijke
Waereld . Duizend en nog duizend dingen zie ik dus
condom mij , die voor mij onoploslijk zijn . Ik ben zelf
aan mij zelven onverklaarbaar . De naauwe overeenftemming tusfchen lichaam en ziel is een geheim, waarover de
grootfte wijsgeeren zich moede gepeinst hebben , en bet
welk zij ook tegenwoordig nog niet begrijpen kunnen . Het
onbegrijpelijke van eene zaak maakt daarom dezelve noch
ongelooflijk noch verwerplijk . Heeft dezelve genoegzaame
gronden, of eene zekere ondervinding voor haar , dan is
ze waar : en de naauwe paalen van mijn vertand zijn alleenlijk oorzaak, dat ik dezelve niet doorzien kan .
• Begrijplijk en onbegrilplijk zijn buitendien maar betrekkebjke denkbeelden , om dat den eenen geest iets begrijphjk zijn kan, dat den anderen onbegrijplijk is . lets
niet to willen gelooven, om dat ik het met vetfta, zoude
de lompfte hoogmoed , de ootfte onzinnigheid zijn . Ik
moest
14
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Xttoest dan niet gelooven , dat ik zie en hoore ; wijl ik bet
eene zoo min als bet andere begrijpen kan .
,q Dat in den Bijbel voor mij onbegrijplijke zaaken vooitkootnen , zou ik vermoeden, eer ik hem geleezen had : daar
in denzelven van God en de godlijke raadsbefluiten onderricht gegeeven wordt . Zoo de floffelijke Waereld voor
mij een raadfel is : hoe zou bet mooglijk zijn, dat 'er in
de onfloffelijke Waereld , dat meer is, in God zelven,
niet nog veel duisters voor ons zwak oog zoude gevonlen worden ?
E
,, Eene waarheid, die klaar beweezen is, kan daarom
tog met zwaarigheden gepaard zijn, en 'er knnnen tegenwerpingen tegen gemaakt worden , die ik, ook misfchien
een ander, diet oplosfen kan . Ons oog ziet niet fcherp
genoeg . Waarheid blijft altijd waarheid, maar aij heeft
ongelukkig zomwijlen jets, dat met de begeerten van bet
een of ander hart niet flrookt, en dan is bet geene liefde
tot de waarheid , maar bet zijn heimli'ke nukken van ons
hart, wanneer men honderdmaal gemaakte, en honderdmaal
afgekeurde bedenkingen, geduurig weder, op nieuw, voor
den dag brengt, en daaraan nog eenen fpotagtigen draai
geeft . Niets is zoo bondig, zoo groot, zoo heilig, welk
niet een fchrandere bol, zoo hij boosaartig genoeg is, van
eene flegte zijde voorflellen, en alzo belagchelijk maaken
4tan . Het is bereids eene hedendaagfche gewoonte der
zoogenaamde fraaije, maar in de daad zeer leelijke, geesten, onwaarheid en ondetigd als godlijk to bezingen, waarheid en deugd daarentegen verachtlijk voor to dragen .
„ Len koopman krijgt bericht van eenen ongemeen voordeeligen handel ; hij is een man van fpeculatie , en acht
met zijn pligt to zijti de zaak to onderzoeken : hij ziet aan
de eene zijde groote winst , en aan de andere nict bet
sninfle gevaar noch verlies : hij laat 'er zich in : hij wordt
gelukkig, en een ijder prijst zijne fchranderheid . De Leere
{van Jezus op zichzelve is niet alleen zeer bondig , maar
zij befliert mij ook zoo zeker, dat ik altijd winne, en op
geenerlei wi}ze jets verliezen kan . De beheerfching der
ongeregelde begeerten beveiligt mij voor vijandfcliap, voor
chande, voor bankroet . Liefde, zagtntoedigheid, getrouf
we waarneeming van mijn pligt geeft mij brood en eere
niet enkele hoop, neen, weezenlijke goederen, die ik geniete, zijn reeds bier op aarde gereede betaaling voor milne
gehoorzaamheid . De verrukkende uitzigten in de ecuwigbeid .zijn nog buitendien gelijk even zoo veel verkreegen
voor-
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voordeelen, en ze zijn even zoo zeker . En gefteld, mijne
stoop misleidde mij, wat hadde ik dan verlooren? Ik hadde
immers reeds in dit leeven mijne moeite betaald gekreegen,
en, wanneer jk niet meet ben, dan kan ik niets verliezen .
Maar, war verliest de ongeloovige, wanneer hem de wensch
van zijne vernietiging mogt mislukken? Zekerlijk bier zeer
veel goeds, de waare eere en een goed geweeten : en char
alles . lk beef, wanneer ik den overgang van den roekeloozen fpotter tot de andef'e waereld mij vcrtegenwoordige .
In let befpotten van al wat heilig is beftond zijn leeven, in
een vreesachtig twijffelen beftond zijn dood, en nu, nu begint hij weder tot zichzelven to koomen, en hij is 'er nog .
Daar ftaat hij, waar een God en eene eduwigheid van blijd..
(chap voor den deugdzaamen, en niets dan treurigheid voor
de fpotters met den Godsdienst is . Ik kan niet of aan alien,
welke onzen weldaadigen Godsdienst verachten , her vijfde
Hoofdftuk van bet Boek der Wijsheid, tot eene bedaarde
en hartelijke overdenking, ten flerkften, aan to prijzen .
„In zaaken, waarvan geheel ons welzijn en onze weedom
afhangt, is let overweegen en de overweeging to volgen,
niet alleen verftandig, maar ook pligtmatig . De Mensch is
verpligt op zijue veiligheid en welvaart ernflig bedacht to
zijn : en op zulk eene wijze kan men zich de verpligting tot
het geloof voorftellen : en een met onze pligten overeenitemmend geloof is ook altijd een redelijk geloof. Hier fpreekt
een oude grijsaard , door eene langduurige ondervinding.
Zestig jaaren geleden, zag ik veele jonge wakkere lieden,
rondom en neven mij, voor en agter mij gaan . Wij hndden
alien geen gebrek, noch aan onderwijs, noch aan goeden
raad, hoe wig onzen weg, dien wij nu in de waereld namen, zeker en gelukkig zouden bewandelen . Veele geloofden onzen welmeenenden vrienden, zij wierden deugdzaam
en vlijtig ; en ik heb hen als uitmuntende mannen in een
goed bettaan en in aanzien gevonden . Andere verbeeldden
zich wijzer ie zijn , dan hunne getrouwe leidslieden . zij
volgden hunne listen , gaven zich aan ongebondenheid
over , en vervielen tot meenigvuldige wanbedrijvza . Tot
hun geluk merkten zij wel haast bet nadeel, zagea hun gevaar in, en redden zich nog ter rechter tijd . loch anderen verftokten zich , bleeven onbekwaam , vervielen tot
fchande, en zagen hun gevaar niet, dan toen her to laat
was zich to helpen . Elendig, vol verachting en fchaamte
bragten zij hunne nog overige jaaren door . De woorden
R p
van
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van Jezus, (Joh . XX . 29 .) Zalig zijn, die Met en zullen gin.
zien hebben, en nogthands zullen gelooft hebben, zijn door de
ondervinding meenigvuldigmaal bevestigt . "

Proeve eener beredeneerde verklaarang'a der,Gefchiedenisfe van
's Heilands Verzoeking , in de Woestyne, voor, denkende
en waarhetdlaevende Christenen . Te Deventer by G . Broutver , 1790. Behalven het Voorbericht , roi bladz . In
gr. otlavo .
bovengemelde Refultaat ftelde de Eerwaerde Par,.
ook zyne bedenkingen voor, over de Verzoekingen
Ivanngoldbet
den H iland in de Woestyne, en gaf to kennen, dat,
zyns oordeels , alle zwarigheden over deze gefchiedenis
verdwynen, ja dat alles gemaklyk en verflaenbaer word ,
als men een menschlyken verzoeker aenneemt, en wel een
Joodfchen Schriftgeleerden , die gelegenheid zogt , om den
Zaligmaker to lasteren . -- Volgens bet Voorbericht ,
aen 't hoofd dezer Proeve geplaetst, heeft dit Voorftel den
Eerwaerden .7. H. Floh op dit denkbeeld bepaeld , en
wel met bet gevolg, dat by befloote hetzelve uit to werken ; dat hem dart ook deze zyne Proeve het licht heeft
doen zien . Deze verklaring dier gefchiedenisfe was hem
niet nieuw , (als zynde in de voorige eeuw meermalen
a en .de hand gegeven,) maer by vond dezelve gemeenlyk,
als weinig of geen opmerking waerdig , verworpen ; en
dus kwam ze hem , door bet voorftel van den Eerwaerden Purgold tot meerder opmerkzaemheid gedrevcn ,
niet voor . Uit then hoofde tracht by dezelve , in doze
Proeve , in cen aennemelyk licht to plaetzen , na dat by
vooraf getoond had, welke zwarigheden tegens de andere
thans in zwang zynde verklaringen ingebragt kunnen worden . Maer by maekt geen gewag van de tegenbedenkiugen , die al in de voorige Eeuw , en nog later , tegen
deze manier van vetklaren aengevoerd zyn . In de vQordragt van een oud gevoelen , dat !eel tegenfpraek onderhevig gew eest en genoegzaem ter zyde gelegd is , had
men zulks natuurlyk verwagt , om bet ingang to doen
vinden . Wanneer men onderwerpen behandelt, die tot
pen foort van zekerheid to brengen zyn, maer alleen een
min of meer waerfchynlyk kunnen hebben , waer toe dit
ftuk behoort, is 't niet genoeg, als men andere gevoelens
wraekt , een beweerd gevoelen ilechts fchoon voor to dragen i
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go ;

men behoort dan tevens zyne poogingen aen to
wenden , om to toonen , dat bet voorgedi agene e en . hoo .
et , of , ten minfle , een gelyken trap van waerfchynlyk .
eid als andere gemelde voortlellingen hebbe . By mangel bier van doet deze Proeve, die voor 't overige, in de
manier van voorttel , een gunftig blyk van des Autheurs
bekwaemheid oplevert, niets nit tot het overhalen van den
Lezer, om aen zyn beweerd gevoelen, boven dat van an .
deren, de voorkeur to geven .

t

Verklaaring van de Gefchiedenis der Verzoeking van Christus en oplosfsng der zwaarigheden , die tegen dezelve gemaakt worden , door D . THADDIvIJs , Hoogleeraar der
Oosterfche Taalen to Bonn . Beneffens twee Aanhangzels,
behelzende de gevoelens van de Hoogleeraren DoDERLEIN
en LESS, over dezelve Gefchiedenis . Uit bet Uoogduitsch
vertaald. Te Utrecht en Amfterdam by G. T . van Paddenburg en Zoon, en M . Schalekamp, i79i . Behalves
de Voorreden, 79 bladz . In gr . oltavo .
oorfpronglyk een Academisch Strydfchrift,
een Roomsch Hoogleeraer, (die bet uitlegkun .
Idigen'tditmetwelkStukje,
meer oordeel en vrymoedigheid behandelt , dan
gewoonlyk in die Kerk plaets heeft ,) vind men vry beknopt by een verzameld, bet merkwaerdig#le dat voor en
tegen de Gefchiedenis , van 's Heillands Verzoeking in de
Woestyn , aengevoerd word ; en de voornaemtle wegen ,
welken de Uitleggers inflaen, om dit Euangelifche verhael
oordeelkundig verflaenbaer op to helderen , of althans in
zodanig een licht to plaetzen, dat de daer in voorkomende
duisterheden enigzins afnemen, of verdreven warden .
Ten then einde brengt de Hoogleeraer, na ene algemene aenmerking over het gefchiedverhael , in de eerfte
plaetze to berde , de zwarigheden , die deszelfs geloofwaerdigheid belemmeren . Vervolgens geeft by ene letterkundige verklaring van de gefchiedenis, als ene wezenlyke
gefchiedenis befchouwd , die hem den weg baent tot het
afwenden der zwarigheden , welken by voorts 1lukswyze
nagaet , en op de gegeven verklaring grootlyks nit den
weg tracht to ruimen .
Dan, wet bezeffende, dat zodanig ene letterkundige verklaring , hoe omzichtig ook
voorgefteld , velen niet voldoen zal ; als wenfchende ene
gndere foort van olttvouwing van dit zeldzaem voorval ,
waer
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waer by geen Duivel ln'?er ten voorfchyn komt , to hoo4
ren voordragen, zo verledigt by zich wyders tot het out •
vouwen en beoordeelen van twee andere wyzen , waerop
men zich de zaek voorflelt ; en langs welke wegen de
geopperde zwarigheden gemaklyker tegen to gaen zyn .
Hieromtrent komt eerst in opmerkiug, dat men dit ver,
hael befchouwt , als behelzende geen wezenlyke gefchiedenis , maer een verflag van een gezicht in den droom ;
doch daertegen zyn , gelyk by toont, to gewigtige bedeakingen ,- om die ujtlegging goed to keuren .
Aei neemlyker fchynt hem toe het gevoelen van hun , die in
dezen wel denken op ene ware gefchiedenis en daedlyke,
verzoc ing, maer dezelye bepalen tot ene Moot inwendige
verzoeking ; voortfpruitende nit onwillig invallende gedachten , die by voor$omende gelegenheden ontftaen . ,
Wyders mael~t by ook nog gewag van het den(tbeeld, dat
de bier zo genoemde Satan een Joodsch Priester gewegst
zou zya, dat by hem gene opmerkiug verdient • als niets
anders dan de gedaente van een Roman hepbende . (*)
By manier van Aenhangzelr, deelt de Vertaler hier tevens nog mede het gevoelen van den Heer Doderlein , in
zyrle ausferlefene Theologifche Bibliothek . I1 . 681 , en
volgg . ; mrtsgaders dat van den Beer Less, in zyne Son .
lags-Evangelia, uitgegeven 1776, en zyne daerop volgende Zufaze , in 't jaer 1781 , gemeen gemaekt .
De Heer Doderlein , een bericht gevende van de Leerredenen van den Beer Mofche, meld ons, dat die Leeraer,
het denkbeeld van een Droomgezicht wrakende , de ge.
woone letterkundige verklaring , (doch met ter zydefl:ellinge van buitenfpoorigheden , ) houdende , dit verhael
voordraegt , als behelzende ene zichtbare verfchyning
en uitwendige verzoeking van den Duivel . Hiertegen nu
flelt by enige bedenkinge,n , en beweert , dat alles gemaklyker to verklaren zy , indien men Belle , dat de verzoeking , zonder deelneming des Duivels , alleen in de ziel
van Jefus gebeurd is ; als beilaende , „ in inwendige be,, wee
(*) Volgens ene aentekening des Vertalers befchouwt Dr . Sei .
kr dit gevoelen d fchoon by 't afkeure , echter gematigder , in
zyn grbsfre Biblsfche Erbauungsbuch ; en in de Voorreden meld
by ons dat Dr. Rofenmuller , in de derde uitgave zyner Scholia
in N. T. deze manier van verklaren werklyk aengenomen et}
voorgefp;oken heeft .
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~„ weegingen tot, oft opwellingen van, verfcheidene foorten
„ van zonden, die Jefus in zich zelven bemerkte, en die
„ niet flechts in de verbeelding , maar werklijk gefchied=
„ den ."
Wat wyders den Heer Less betreft ; in de
eerfte uitgave van 't opgenoemde Werk maekte by nog
ten onderfcheid , tusfchen ene inwendige verzoeking , in
de voorafgaende veertig dagen, geduurende welken Jefus ,
door ene inwerking des Satans op zyne ziel , door allerleie zondige gedachten en driften aengevallen werd ; en
ene uitwendige verzoeking , well,e de Satan vervo1 ens in
ene zichtbare gedaente werkftellig mae~e, Dan , ty ene
latere vermeerderde en verbeterde uitgave , vond by dit
laetfte gedeelte zyner uitlegginge genoegzaem geheel verwerpelyk ; en was van oordeel , dat men bet laetfte zo
Wel als bet eerfte to verklaren hebbe , van ene inwendige
verzoeking des Satans , die op het einde der veertig dagen herhaeld en Verfterkt werd .
- 'Er is dus ,
volgens Lefs, in onderfcheidinge van Diiderlein, ene werklyke verzoeking van den buiVel , doch niet uitwendig en
zichtbaer , triaer door ingevinng van zondige gedac1 ten en
Men fchynt , niet tegenftaende de, uitfpraek 1,
driften .
Ileb . IV. 15, dat Christus , hoewel zonder zonde, verzocht
is geweest , gelyk als wy , die bloot ftaen voor verzoekingen , ontftaende uit onwillig invallende gedachten , veelal
bevreesd to zyI , voor bet denkbeeld , dat de ziel van Yefur voor zondige vooftellingen vatbaer geweest zou zyn .
Dan dit neemt Lefs met weg met alles to brengen tot
ene ingeving des Satans , en deszelfs geheime onzichtbare
werking . Men kan toch , (zo als de Vertaler met recht
opmerkt ,) even betaemlyk van Jefus denken en fpreken,,
,~ wanneer men , zonder onmiddelijke werkingen des Sa„ tans aan to neemen , ondefelt , dat die gedachten in
„ de ziel des Zaligmaakers hervoortgebragt wier`den , en
„ ontftonden uit de uitwendige omftandigheden , waaritt
„ Hij zich telkens geplaatst vond. Immers is 'er geene
y , meerdere, zo geene mindere , zwaarigheid in, dat men
„ zegge : ,JESUS zij door uiterlijke omftandigheden tot de
„ genoemde zonden verzocht, dan dat men beweere, dat
„ zulks door onmiddelijke werkingen des Duivelc gefchied
„ zij ."
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Wy zullen elkanderen wederzien . Eene Zamenfpraak , benevens eene Elegie. . Door j . j . ENGEL . lVaar den tweeden verbeterden , en met een Aanlrangzel vermeerderdets
druk , uit het Hoogduitsch vertaald . Te 4nfeldam by
M. de Bruyn , 1791 . Behalven de Elegie , 192 bladz .
In gr . octavo.
et tirelende gevoelen , dat Godvruchtige zielen , hier
fl in den tyd naeuw aen elkander verbonden , Ouders
en Kinderen, Echtgenooten , Nabeflaenden of Boezemvrienden , elkander , in den fiaet der toekomende gelukzaligheid , kennelyk en zuiver aendoenlyk zullen ontmoeten , komt den Mensch , bovenal den Christen , by 't ge.
mis van teergeliefde panden , zo inneemlyk voor , dat by
't veelal gretig omhelze .
Dan , een bedaerd overdendenken van de gronden , waerop die byzandere verwachting fteunt, doet hem wel eens wankelen ; zyne hoop verflaeuwt , en die zoete troost verliest de voorige fterkte ;
om dat by ene voldoenende zekerheid mist , en dit denkbeeld meer als aengenaem en wenschlyk , dan als bondig
beredeneerd , of duidelyk geopenbaerd befchouwd .
Zulks heeft velen van tyd tot tyd genoopt , om dat gevoelen, 't welk men zo gaerne wenscht gevestigd to zien,
opzetlyk na to gaen , en ernilig to overwegen , in hoe
verre Iret mogelyk zy , om des aengaende een gevestigden
grond , zo al niet van volkomen zekerheid , ten mrnAe
van hooge waerfchynlykheid to erlangen . (*)
Ene
vernieuwde pooging bier toe verleent dit Gefchrift, behel .
zende , (na ene voorafgaende treffende Elegie , waerin de
Dichter zieh met die hoop troost ,) ene ernftige Zamenfpraek over dit gewigtige onderwerp ; die aehtervolgd
word , van een Antwoord , op eene vriendelyke beoordeeling der voorgaende Zamenfpraek ; en waerby nog komt
een Aenhangzel , behelzende erre nadere uitbre~ding van
etlyke byzonderheden , tot dit onderwerp betreklyk , die
deels verhandeld , en deels met opzet overgeflagen zyn ,
als
(*) Men zie over dit onderwerp, hoewel in cen uirgeftrekter
bedoelde , to weten , Of de Gelukzaligen elkander in het toeko .
mende Leven seder zullen kennen? ene weluitgevoerde Leerreden
van den Eerwaerden cELLARtus , waervan wy gewag gemaekt
hebben in de Alg . Vad. Letteroef. III. D . bladzt 489 .
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als min gewigtig of genoegzaem tot loutere gisiiingen behoorende .
De Heer Engel heeft dit onderwerp met
veel oplettendheid behandeld, en vry overtuigend getoond,
dat 'er gegronde reden zyrr, om to beweren, dat de waerfchynlykheid die aengename verwachting ten hoogfte be .
gunfliigt . Een en ander treffend ftael zouden wy , hiervan , ligtlyk kunnen aenvoeren, daer de levendige en innemende fchryfwyze van dit ftukje wel toe gefchikt is
dan wy oordeelen den Leezer meer dienst to zullen doen,
met hem de aeneenfchakeling van des Autheurs redeneer-trant voor to dragen ; waer toe ons dezelve ene gereede
aenleiding geeft , door die , in den aenvang zyner beantwoordinge eniger bedenkingen , ter meerdere duidelykheid
to plaetzen .
Na , in de eerfle plaetze , als ene vooraf uitgemaekte
zaek bewezen to hebben , „ dat wij, in bet toekomende
• in gezellige verbindtenis ftaan zullen met andere zedelijke wezens ; en dat wij beftemd zijn, om bet naauwst
lijke
•• to verkeeren met wezens van ons eigen zoort ; " zo
bouwt by zyne hoop des wederziens op de volgende
gronden .
„ De wensch, om met de voornaamfte voorwerpen onzer lievde eens weder vereenigd to worden , is alien gemeen , en ontfpringt uit eene onverdelgbaare neigi ng onzer natuur. Maar in onze natuur kan geene neiging voor
handen zijn, voor welke de Voorzienigheid geene volkomene bevrediging beftemd heeft .
• Wedervereeniging is niet alleen iets dat wij wen,
ft:hen, maar anbetwistbaar iets wenfchenwaardigs, en dus
cen mogelijk goed gevolg onzer aardfche verbindtenisfen ,
die wij billijk zo wel aan eene godlijke zamenvoeging toefchrijven , als alle andere fchikkingen in de waereld . Inthen aan dit goed gevolg niets in den weg ftaat , dan behoort bet gewis tot de oogmerken Gods, die alle mogelijk
goed wil . En wat zou bet zijn , bet geen dezen wil in
den weg ftondt?
• Eeuwige fcheiding zou een eeuwig kwaad zijn. Duurt
zij maar een tijd lang , dan is zij alleen eene voorwaarde
van groote toekomftige vreugden , die zonder haar geen
plaats zouden hebben . Eeuwig kan zij dus, niet duren ,
of die eeuwige duur moest de noodzaakelijke voorwaarderi
van nog hoogere vreugden en voordeelen zijn. En welke
vreugde en voordeelen kon deze voorwaarde geven?
• Niets varl alles wat wij bier bezitten , niet eens dezelv-
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zelvde werktuigen onzer zielen , neemep 4vij feet ons
de andere waereld over . Krijgen wij onze gelievden weder , dan blijvt ons een wezenlijk voorwerp uit dit levee
over, en wet het eenigfle, dat ons bij mogelijkheid overhlijven kan . 1'Iaar zo niet , dan behielden wij nets als
de bloote erinnering aan het voorledene , en ons toekomftig aanwezen hadt dan volftrekt nets met het tegenwoor.
dige gemeen . In het eerfte geval is 'er, onbetwistbaar ,
meer zamenhang in onze lotgevallen ; men ontdekt nicer
een plan in dezelve, en eene naauwere betrekking tusfcheri
ons tegenwoordig en toekomftig leven .
"
„ De naauwere verbindtenisfen des gemoeds hebben den
krachtigften invloed op onze zedelijke vormidg . Deze
nu , en de uit dezelven ontftaande vatbaarheid voor het
genot van hemelfche goederen, zou zekerlijk eeu blijvend
goed gevolg zijn , ook in geval eener eeuwige fcheiding
doch deze verbindtenisfen kunnen ook zelven een hemelsch
goed voor ons worden , en eene gedurige onmiddelbare
broil van ons toekomftig geluk . Zij beautwoorden diethalven oneindig meer aan de fchikkingen en oogmerken
der hoogfte wijsheid en goedheid , welke door ieder middel , niet het minfte , maar het meeste goed zoekt to bereiken .
,, Echte vriendfchap , dezulke naamellijk , die zich op
deugd grondt , is uit haren aart niet alleen voor eeuwige
voortduring vatbaar, maar dezelve ook volkomen waardig .
Dit geevt aan 'haar eene inwendige beftemming voor de
eeuwigheid . Indien nu zulk eene vriendfchap nogthands
even zo verganglijk was , als alle de andere ijdelhedeir,
van dit leven ; dan flemde haar wezenlijk lot met hare
natuurlijke bellemming niet overeen ; dan hadt zij , wat
de mogelijkheid betreft , eene ten uiterften hooge , maar
wat hare wezenlijkheid betreft, (hare toevallige werkiugen
afgerekend,) eene zeer middelmaatige waarde ; en, indien
men daar van eenmaal overtuigd was, dan deedt men bijna voorzichtig, wanneer men zich, zo veel mogelijk, voor
alle tedere verkleefdheid wachtte , om zich hier en daar
de zo bittere fmart der fcheiding to befparen.
„ Het verdienflelijk doen en hjden eener lievderijke ziel
kan geene meer getchikte belooning vinden , dan die onmiddelbaar uit dezelvde betrekkingen ontfpringt , waarin
zij zo verdiettftelijk gehandeld of geleden heeft . Welke
zaligheid verfchaft net het zien van zulke volmaaktheden,
waartoe men zelf aanleiding gegeven , welker wasdom
Men
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men zelf bevorderd heeft ? Is niet onze neiging tot een
voorwerp des to fterker , hoe meer wij ons reeds jegens
bet zelve verdienftelijk gemaakt hebben? En is zij vooral
dan niet aller(lerkst, wanneer bet ons groote infpanningen
en opofferingen kostte ?
,, Zaligheden, die onmiddelbaar nit ons lijden ontfpringen , zullen ons ook de goedheid en wijsheid der dikwijls
zo donkere wegen van Gods Voorzienigheid buiten twijfel
in een veel helderer licht plaatzen , dan dezulke , die
maar van verre , of liever eigenlijk in bet geheel niet, nit
ons lijden volgen, en alleen willekeurige belooningen zijn .
Hoe zalig zullen wij eens zijn in het genot van gemeenfchaplijke vreugde na gemeenfchaplijk lijden! Hoe zal men
daar dit lijden zegenen, waarin men ten deele zijne vreugde onmiddelbaar gegrond voelt !
,, Onze toekomeude lotgevalten zullen onbetwistbaar
overeenkomflig de behoevten odzer zedelijke natuur ingerigt zijn ; zullen elke zedelijke volkotnenheid begunfligen .
Zo zijn eene onkreukbaare trouw in bet onderhouden zijner verbindtenisfen , en eene werkzaame dankbaarheid voor
genootene lievde voortreflijke tleugden, die van het voorwerp, waaromtrend zij werken, en van de gelegenheid om
zich by voortduring to uiten , niet voor eeuwig beroofd
kunnen worden . Dierhalven kunnen onze tegenwoordige
tedere verbindtenisfen niet voor eeuwig ophouden , even
zo weinig , , als in onze toekomfbge eene gedurige onbeft~ndigheid heerfchen kan .
„ Uit deeze befchouwingen volgt , naar mijne gedach.
ten , dat eene wedervereeniging met onze lievelingen, in
de daad, voor ons toekomftig geluk , in bet geheel geene
onverfchillige , maar veelmeer eene ten uiterften gewigtige
omltandigheid zij ; dat daardoor tevens een volkomener zamenhang , eene veel naauwere wederzijdfche betrekking
tusfchen dit en bet volgend leven ontfta ; dat dus de zo
reikhalzend verlangde wedervereeniging , naar alle waarfchijnlijkheid mede in bet groote plan der Voorzienigheid
behore . Wij kunnen van de hoogfte wijsheid en goedheid
rriet anders hopen . De Rede zelve geevt aan deze hoop
van ons hart hare ganfche goedkeuring . Eene eeuwige
fcheiding is wel op zich zelve mogelijk : maar dit is ook
allgs, en men heeft verder Been flelligen grond, om voor
dezelve to vreezen ."
LETT . 1791- No . 6.
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Het herband tusfchen het Leven en de Ademhaling , of
Proefondervindelyk Onderzoek nopens de Uitwerkingen van
bet herdrinken en Wurgen ; alsmede van verfcheide foorten
van Luchten op leevende Dieren, enz . enz . door E . GOODWYN , M . D .
Utt het Engelsch vertaald door F . W .
VAN DER LEEUW, M. D . Anat . & Mr. Letor to Dordreclo, enz. Te Dordrecht by P . van Braam, 1790 . In
gr . octavo, 106 bladz .
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an en wezenlyk aanbelang, voor Lieden Van de Konst,
is dit Proefondervindelyk Onderzoek, nopens de
uitwerkingen van bet Verdrinken en Wurgen , enz . door
den fchranderen en geleerden Doctor GOODWYN , met do
uiterfte tiauwkeurigheid en onzydigheid in het werk gefteld, ten einde daar uit niet alleen bet noodzakelyke verband, tusfchen bet Leven en de Ademhaling to betoogen ;
maar ook teffens, orn eene tot nog toe niet algemeen beltende handelwyze , ter redding van orlgelukkig fchynbaar
geftdrvenen aan de hand to seven, en de ziekte zelve eene
behoorlyke plaats in de &neeskundige Werken aan to
Wyzen .
Het zal onzen Lezeren, zo wy vertrouwen, niet onaan •
genaam zyn , , in een korte fchets to kunnen zien , hoedanig de Autheur bet onderwerp behandeld, en de voornaamfle gevolgtrekkingen , die by uit de gedaane Proefnemingen afleid.
Na eene korte Inleiding, over de onzekere tekenen van
Leven en Dood ; ftrekt de eerfle Afdeelins, om de algemeene uitwerkingen der in- (liever onder) c'ompeling op levende Dieren to bepalen . Hierin word met Proeven on .
derzogt , 1. de veranderingen , welke by levende Dieren
plaats vinden geduurende dat zy onder water gedompeld
zyn, en den daat der inwendige deelen, na dat bet lighaam
daar uit genomen is : 2 . aangetoond op welke wyze bet
water in bet lighaam komt , en welke byzondere werking
ep verandering daar door veroorzaakt worden . Het gevolg
bier van is, dat bet water, bet zy rechtflreeks, door in het
lighaam der Longen to dringen, of by gevolg, door den ingang aan de dampkrings- lueht to beletten, alle de opgetelde uitwerkingen to wege brengt .
Dit word nu in de 2de Afdeeling nader onderzogt , en
nit de genomen Proefnemingen blykt , dat bet water alle
die veranderingeit, die 'er by Drenkelingen plaats hebben,
mid-
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rAiddelyk veroorzaakt, door aan de dampkrings-lucht den
ingang of to fluiten. Waarop in de derde en vierde Af.
deeling vQlgt , een nauwkeurig Onderzoek , ter bepaling
fan de Scheikundige uitwerking der lucht op de Longen
in de adembaling ; ten einde daaruit to ontdekken, welke
veranderingn in bet lighaam , door een gevolg van de
beroving der lucht ontftaan molten , waaruit dan de
4ptheur deze gevolgtrekking maakt, dat de Scheikundige
verandering, welke bet bloed by de a4emhaling in de Longen ondergaat , aan bet zelve eene prikkelende eigenfchap
geeft , door welke her gefchikt is , om her linker oor eh
holhgheid van her hart tot zamentrekking op to wekken, -en welke eigenfchop ter hehoud van bet leven, en de gezondheid van bet lighaam, noodzakelyk vereischt word .
De $de Afdeeling is beftemd tot onderzoek van de natuur der ziekte, welke door her verdrinken, enz . veroorzaakt word ; deze oordeelt onze Schryver, nit de voorverhaalde Proeven , to beflaan in eene zwartbloedtgheid ,
waarom by dan ook de ziekte met den naam van 2914W,m a, (zwart-bloed) beftempelt .
In de 6de afdeelmg , word de itaat van her lighaam in
deze ziekte onderzogt, en de middelen, om to weten, of
her zelve levend of dood zy .
De 7de dient ter aanwyzing van de beste middelen, om
de ziekte to herfiellen . Hier wykt de Autheur van onze
gewoone geneeswyze, voor her groottte gedeelte, af, en,
na eene langzamerhand toenemende warmte aangeraden to
hebben , oordeelt by bet ten uiterften noodzakelyk, om door
middel van een bier befchreeven en afgebeeld Werktuig ,
her ingedrongen water ait de Longen op to zuigen , en
teffens, door dat zelfde InfIrument, de vereischte lucht ter
verbetering van bet bloed , tot prikkeling van her hart en
de vaten, en ter bevordering van de ademhaling, door de
luchtpyp in to brengen .
Dit zy genoeg, om de weetgierigheid onzerLandgenooten
6p to wekkeu , ten einde her Werkje zelve met oordeel en
opletteudheid door to lezen . Wy voor ons bekennen, in
sulk een kort beftek nim .rner zo veele nuttige zaken over deze ftoffe aangetroffen to hebben, en verwonderen oats dierhalven geenzins, dat de loffelyke Human Society to Londen
deze verhandeling haren Eerprys wa3rdig geoordeeld heeft :
terwyl wy, met ongeduld, her Werkje van den Heer KITS,
als hierby behoorende, uit handen van d~u zeer geleerden
Heer Vertaler, to gemoet zien .
For*
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Verhandelingen, uitgegeeven door TEYLER's t.veede Genooc•
fchap . Achtfle Stuk , bevattende ten Antwoord o
Vraag in de Natuurkunde , uitgefchreven, voor den yare
17 8 4, en waaraan de Gduden Eerprys is toegeweezen in
denyaare 1787 . Te Haarlem by J . Enfchedd en Zoonen
en
van Wa1rd , 1790 . -Eene Franfche herhandeling ,
met eene bygevoegde Nederduitfche Vertaaling , enz . 339
bladz . In gr . quarto .
et Vraagftuk door 't Genootfchap uitgefchreeven luidt
fl aldus : „ Hoe verre kin men , nit den bekenden
,, aart der Fosfijia, uit de liggingen , waarin dezelven ge„ vonden wordeen , en uit bet geen verder van de voorjy leedene en tegenwoordige gelteldheid der oppervlakte
„ van den Aardkloot bekend is , volgens onbetwistbaare
,, grondbeginzels afleiden , welke veranderingen of algemeene omwentelingen de Aardkloot aan zyne oppervlak .
j, to ondergaan hebbe , en hoe veele eeuwen 'er zederd
dezelven moeten verloopen zyn?" Ter beantwoordinge
lezer Vraage Belt de Heer Burtin, de Schryver der hiermede gemeen gemaakte Verhandelinge , zig voor , byeen
to verzamelen de ontdekkingen , raakende de Fosfalia of
Delfllofen , (de lichaamen , die in bet aardryk beflooten
zyn ,) welken wy aan de waarneemingen to danken hebben , die in orde to brengen , en daaruit of to leiden de
onmiddelyke en noodwendige gevolgen , welken derzelver
aaneenfchakeling vertoonr, raakende de befehouwkunde van
onzen Aardkloot . Zyn verder oogmerk is , dat alles to
doen dienen tot eene ganschlyk voldoenende betooging
van eene algemeene omwenteling desAardkloots, feel aan .
merkelyker en veel ouder zelfs , dan die van den zondvloed, ten tyde van Noach voorgevallen . Hiertoe- is dit
Vertoog, behalven de Inleiding, die de delflloffen in 't algemeen befchouwt, in acht Hoofdflukken verdeeld .
De drie eerf'e Hoofdftukken gaan over de toevallige delf
floffen
n in 't algemeen , welken vervolgens afzonderlyk be .
Ifchouwd worden , als betlaande nit dierlyke verfleeningen
en gegraaven plantgewasfen , waar nevens bet vierde de
natuurlyke delfflofen, zo van den eerften als tweeden rang,
bepaaldlyk ten onderwerp heeft . In de voordragte hiervan is de Heer Burtin zeer naauwkeurig , waar door dit
gedeelte ruim de helft der Verhandeling beflaat . Zulks is
wel wat uitvoerig voor hun, die zig reeds op de beoefening
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ring derDelfftofkunde toegelegd hebben ; dan't is voor mica
ervaaren in die Weetenfchap van een weezenlyken dienst x
als behelzende eene wel ingerigte handleiding ter kennisfe
der delfftoffen ; waardoor men gereedlyk kan nagaan de tot
nog daaromtrent gemaakte waarneemingdn, die ten grondflage der verdere overweegingen'moeten ftrekken . -- Zya
Ed : gaat hierop in het vyfde Hoofdftuk over ter befchou •
winge van des Aardkloots oppervlakte ; en zyne voorftellingen deswegens dienen grootlyks ter bevestiginge van bet
thans vry algemeene gevoelen der Geleerden, dat de uit •
endige
gedaante van des Aardkloots oppervlakte zeer veel
;
lykvormigheid heeft met de gedaante van den bodem der
ie e hoewel, over 't geheel genomen, met dit vdrfchil, dat
hoe meer de Zee zig van de Landen verwydert, hoe tpeer
die bodem zig verlaagt , en bet Land , integendeel , zig ,
Vermits
hoe verder van de Zee, hoe meer verhoogt .
nu deeze gelykvormigheid aanleiding geeft , om to denken
op eene groote omwenteling, en wel hierin beftaande, dat
bet tegenwoordige oppervlak des Aardryks eertyds de bodem der Zee geweest zy, en dat de Zee al voortvloeiende, geweeken zynde , bet Aardryk in zo verre droog gelaaten hebbe , als bet vervolgens bevonden is ; zo komt
natuurlyk voorts in overweeging wanneer zulk eene omwenteling gebeurd zoude zyn . • Dit doet den Heer Burtin
bet zesde Hoofdftuk fchikken ter overweeginge van den
algemeenen Watervloed van Noach, en eenige andere omkeerengen , waarvan de Historien gewag maaken , waaronder
egter het verhaal van Mozes , wegens den Zondvloed , alJeen gezette opmerking vordert . - Dan daar dit voorval , fchoon zekerlyk gebeurd , hoe 't ook verklaard worde , de waargenomen verfc(iynzels , zyns oordeels , niet
oplost, zQ verledigt by zich , in , bet zevende Hoofdftuk ,
ter nafpooringe van de omwentelingen en aanmerkelyke veranderingen , welken de oppervlakte des Aardkloots ondergaan
heeft , daar men de bewyzen van vindt zn de delfjtofen en
derzelver plaatzing . Het door hem, daaromtrent beweerde

komt hoofdzaaklyk hierop uit.
In de eerfte plaats duiden ons de toevallige delfftofen
aan , dat 'er eene omwenteling geweest is, waardoor ons
vaste land en een groot getal eilanden gemaakt zyn van
den bodem eener Zee , die dezelve , als een algemeene
Oceaan , eene lange reeks van eeuwen bedekt had .
Hier benevens toonen ons de natuurlyke delf, (tofen , dat
zy zig abet is den ftaat van eene przmative fcliepping ihovtn+
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vinden , maar afkomflig zyn van omwentelingen , ouder
dan bet gemelde verblyf van den Oceaan op den Aardkloot, en by gevolg meer agterwaards in den nagt der tyden , dan de bovengemelde groote omwenteling , daar de
toevallige delffloffen van getuigen : des 'er veelligt reeds
vaste landen beflonden , eer de Oceaan den Aardkloot, als
boven gefleld ig , bedekte .
Wyders befpeurt men , als men de toevallige delff ofen ,
(waaronder men geen verileeningen , die tot bet Menschlyk lichaam behooren ., en naastdenkelyk ook geen Vogel .
tleeneu, maar wel andere dierlyke verfleeningen en gegraa .
ven Plantgewasfen ontdekt ,) naauwkeurig befchouwt , dat
ze , voor 't grootfle gedeelte , geenszins behooren tot de
bedendaagfche leevende foorten ; en dat de tegenwoordige
dieren en plantgewasfen eene nieuwe generatie zyn , verb
fchillende van die geenen , waarvan de delffloffen ons de
overblyfzels hewaard hebben . Dit gnat zo verre dat bet
getal der delfftoffen , zo van bet dier- als plantenryk ,
waarvan wy de origineelen kunnen vermoeden , volllrekt
biet is, in vergelyking met bet getal der foorten', waarvan
wy niets nabykomends vinden, under de hekende leevende
lichaamen . De bovengemelde groote omwenteling zal des
de toenmaalige generatie vernietigd hebben ; en bier op is
dan eene nieuwe generatie gevolgd , welke de Schepper
voortgebragt heeft .
Het nagaan deezer gemelde verfchillende foorten van
toevallige delffto,~}en , als overblyfzels van bet toenmaalige
plant- en dierenryk , doet ons verder ook zien , dat de
2loude Oceaan den geheelen Aardkloot niet bedekte, maar
dat 'er ziog bier en daar vaste landen of eilanden waxen ; welken , hoewel , ( Do min als de vaste landen , die
veelligt al vroeger beflonden ,) door geen Menfchen bevolkt , en vermoedelyk van geen Vogelen voorzien , egter
Plantgewasfen voortbragten , en , gelyk de Zee door Zeedieren, door Landdieren bewoond werden . En ten opzigte deezer Dieren vindt men reden om to vermoeden, dat,
ten minflen, zommigen van dezelven, onder den rang van
verflandige weezens behoorden , en zo onvernuftig niet
geweest zyn , als hunne gevonden delfloliyke beenderen ,
wanneer ze met die der tegenwoordige generatie vergeleeken worden, ons dezelven wel zouden doen voorkomen .
By de verklaaring en ontvouwing van 't een en ander ,
heeft de Heer Burtin, beflendig, en wel inzonderheid, bet
oog op de beweerde groote omwenteling ; dan by ilaat tevens
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yens gade , dat 'er van tyd tot tyct ook anderen geweest
zyn, die bet haare toegebragt hebben , tot bet veroorzaaken der verfchynzelen, welken ons de delfftoffen uitleveren,
Hy brengt dezelven ten minften tot vier omwentelingen,
die min of meer aanmerkelyk zyn ; waarvan 'er drie, zynt
ugtens, bevestigd zyn door verfcheiden toevallige delfftoffen , en de vierde door de Heilige Schrift in het verhaal
van den Zondvloed . lin hieraan hegt by vervolgens eene
nevensgaande verklaaring van de werkende oorzaaken , die
voorts den Aarbodem nog dagelyks blyven veranderen ,
waar mede bet zevende Hoofdftuk afloopt .
Na dit alles blyft de beantwoording der Vraage, hoe veele
eeuwen 'er zedert die vroegere omwentelingen verloopen moeteu
zyn, nog over : en dit doet den Heer Burtin, in 't laatfte

of achtfte Hoofdftuk, ten befluite, eenige bedenkingen voorfellen, nopens den Ouderdonn des Aardkleott . ---- Volgens
zyne opmerking kan men, uit bet aengevoerde, wegens de
delffloffen , en de voorgevallen omwentelingen , volftrekt
geen berekening van eeuwen opmaaken ; maar alles toont,
dat die groote omwenteling , die de zeeen in landen veranderd heett, baarblyklyk van vroeger datum zy, dan de
fchepping van den Mensch . Maar is ze kort to vooren ,
of al eenige eeuwen vroeger, gebeurd ? Dit is niet to bepaalen : dan alle de opgemelde verfchynzels geeven gronds genoeg om to beweeren, dat 'er, v66r die omwenteling, veele
eeuwen verloopen zyn . Alles loopt to zamen, om ons to
verzekeren , dat de Oceaan, v66r die omwenteling, eerie
lange reeks van eeuwen, in bezitting van deeze landen geweest is ; en met reden to doer vermoeden, dat de aloude
zeeen meer dan eenmaal de landen moeten ingenomen en
verlaaten hebben : waardoor, en geduurende welk verloop
van eeuwen, die verfchynzels, welken ons eene zeer verafgelegene oudheid aankondigen, ontftaan kunnen zyn .
Tot dus verre brengen hem, zynes oordeels, de tot nog
bekende waarneemingen over dit onderwerp ; maar ze geeven voorts niets aan de hand, waarop men eene bepaalende
berekening van eeuwen, raakende den ouderdom des Aardkloots, zou kunnen vestigen . Alleenlyk ontdekt men, hoe
diepzinniger men bet waargenomen overweegt , en hoe
naaowkeuriger men de aloude werkingen der natuure nafpeurt, des to duidelyker, dat men nog fteeds verder agterwaards gaat, en onzen Aardkloot eene oudheid moot toefchryven , waarvan onze geest de grenspaalen niet bereiken
kan . ---- De Heer Burtin , wel bezeffende , dat veelen
dit
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dit zyn gevoelen onbeftaanbaar zouden agten , met bet verhaal der Scheppinge, Gen. I ., legt bet 'er voorts op toe,
om to toonen, dat bet integendeel zeer wel daarmede overeenkomt . Naar zyne verklaaring melden ons de twee eerfte verzen van dat Hoofdftuk, de Schepping van 't Heelal
in alle deszelfs deelen, en den ftaat, waartoe de Aardkloot
gekomen was, door die groote omwenteling ; welke de gebeele oppervlakte des Aardkloots 't onderfte boven gekeerd
heeft, en waardoor de_ geheele toenmaalige generatie vernietigd is geworden . Hierop is dan gevolgd de vernieuwing, herftellmg, of wederfamenftelling, of, zo men liever wil, (la regenaration ,) de wedergeboorte van onzen
Aardkloot, waarvan Mozes in bet verdete beloop van dit
Hoofdftuk gewag maakt. -- Wyders voegt by daarne .,
vens eene wederlegging der gronden , op welken anderen
beweeren, dat onze Aardkloot van geen zo hoogen ouderdom zy, en dat men denzelven niet hooger hebbe to doen
klimmen , dan tot een verloop van ongeveer 58 eeuwen,
welken zedert de fchepping des menfchen verftreeken zyn .En ten laatfle belluit by zyne Verhandeling met de opgave
eener afchetzinge van bet vervolg der tydmerken, tot we]ken, naar bet gevoelen in deezen door hem beweerd, ge .
bragt moeten worden , de verfchillende verandermgen of
omwentelingen van onzen Aardkloot, beginnende met de
nieuwtten, en agtervolglyk terug wykende tot de geenen,
die voor ons gezigt gaan verdwynen, in den afgelegenften
nagt der tyden .
'E r is, in ode ontvouwing van dit alles, zeer veel, dat de
opmerkzaamheid der Leezers natuurlyk tot zig trekt , en
waarvan de navorfchers der Delfftoffen met vrugt ge .
bruik kuntien maaken ; zo ten aanzien der waarneemingen,
als van verfcheide daarop gegronde bedenkingen . Maar to
gelyk zal men 'er veele gewaagde ftellingen in ontmoeten,
die ver van beweezen zyn, 'hoe fterk de Heer Burtin 'er
zig ook over uitdrukke . Zyn geheele denkbeeld van die algemeene groote omwenteling, welke een doorgaanden invloed bykans op alle zyne voorftellingen heeft, is eer eene
hypothefe of vooronderftelling , dan eene beweezen waarheid, to noemen : en zulks heeft vooral niet minder plaats
in zyne verdere voordragt van de eene op de andere volgende omwenteling , waarin zig zo veel willekeurigs op .
doet , dat men t'over rede hebbe om zig to verwonderen ,
dat zulks gevonden worde, in bet Gefchrift van iemand,
die geftadig fpreekt van betoogen en onderftellingen to wraaken.
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ken. Vreemd is bet dat de Heer Burtin, onder bet voor.
wenden van eene (demonftration tout a fait rigoureufe) ganIchelyk voldoende betooging to geevep , ons tragt to beduiden , dat bet tegenwoordige Plant- en Dierenryk eene
nieuwe generatie zou weezen , geheel onderfcheiden van
die, welker overblyfzels , door eene oude algemeene om.
wenteling, in` de ingewanden der aarde, in den flaat van
tlelffloffen , bedolven zyn : en nog vreemder dat zodanig
een Schryver zig last vervoeren om to gisfen, dat de Dieren, welken den vroegeren Aardkloot bewoonden, verftandige fchepzels geweest zouden zyn , die zelfs vernuftige
werkzaamheden zouden hebben kunnen oefenen . --_- Die
rich zo toegeeft in gisfingen kan 'er ook ligt toe vervallen, dat by vooronderitellingen voor beweezen waarheden
Jioude .
Ter gelegenheid van bet afgeeven deezer Verhandelinge
heeft de Heer van Marum to gelyk gemeen gemaakt, eene
Be chryving der Beenderen van den Kop van eenen Visch, gevonden in den St . Pietersberg by Maaftricht , en geplaatst
in TEYLER'S Mufeum : welke befchryving, dit overblyfzel
nader verklaarende, ook door twee nevensgaande Plaaten
opgehelderd wordt . . Volgens bet geen de Heer van Marum
deswegens meldt , behoort het Dier , we'ks overblyfzels
door hem nagegaan zyn, volgens de rangfchikking van Linnceus, oiider bet geflacht der Dolphynen ; doch het foort is
onbekend . Even zo is 't, gelyk by voorts nog aantekent,
gelegen , met eene groote menigtG van overblyfzelen van
Zoiphyten, Schelpen en and ere Zeedieren, uit den St . Pietersberg en den omtrek van Maaftricht opgegraaven, en in
TEYLER'S Mufeum bewaard . Onder die alien is 'er naauw .
lyks een enkel overblyfzel to vinden, dat thans zyne overeenkomftige foort heeft .
Van zulke en andere waarneemingen van die natuur , zou de Heer Burtin wel een
befluit willen trekken , tot zyn begunftigd denkbeeld van
eene nieuwe generatie, waarvan we boven gecvag gemaakt
bebben : doch daar bet zeer wel waar kan weezen, dat 'er
etlyke verlooren foorten zyn, en 't niet onmogelyk is, dat
'er nog foorten daadlyk beftaan, die ons niet onderfcheiden
genoeg bekend zyn, zo leveren dusdanige waarneemingen
geen vasten grond tot bet opmaaken van een ganschlyk vol .
doenend betoog, maar alleen tot bet vormen van f}outmoedige gisfingen.
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Amfterdam, in zyne Gefchiedenisfen, Vborregten, Koophan .
del, Gebouwen, Kerkenftaat, Schoolen, Schutterye, Gil .
den en Regeeringe , bejchreeven . Om to dieneu ten vet .
volge op her Werk van JAN wAGENAAR, Historiefchryver
der Stad . Vyfttende Stuk . Te Amfterdam en Harlingen
by P . Conradi en V . van der Plaats,1788. In gr . octavo ?
root 32o bladz . Zestiende Stuk, 11789 . groot 272 bladz .
eventiende Stuk , 1789 . groot 22o bladz . dchttiende
Stuk, 1790 . groot 263 bladz .
n bet Eerfte Stuk des Vierden Deels van onze N. Alg.
JL Lett . (*) I hebben wy eenig . verflag gegeven van bet

Veertiende Stuk deezer Befchryvinge van Amllerdam, of
van bet Eerfle Stuk des Vervolgs op bet Werk van den
Heere WAGENAAR . Zedert zyn de Vier volgende Stukken
uitgekomen . Deeze behelzen to zamen vyf B©eken, doch
van zeer ongelyke grootte .
Het Zesentwintigfte Boek beflant bet geheele Vyftiende
Stuk , en daarby nog 108 bladzyden van het Zestiende,
en bevat bet voorgevallene- van den inval der Franfchen in
Staats-Vlaanderen in bet Jaar 1747, tot op den Dood van
den Erfitadhouder Willem den IV, in de maand OL'lober
van bet Jaar 1751 . Wy vinden in hetzelve een beknopt
vcrhaal der verhefhnge van den gemelden Vorst tot Stad :
houder van de provmtien' Holland en Zeeland . Maar veel
initvoeriger handelt de Schryver, gelyk de natuur van zyn
Werk dit medebragt, van bet geen, by die gelegenheid,
in Amfterdam voorviel, en vooral van de oproerige beweegingen, welke naderhand die aanzienlykfte Koopftad onzes
Vaderlands zo deerlyk fchokten , zo door de toomelooze
woede van een oproerig graauw in bet plunderen van de
Huizen der Pachteren , als door de aanhitzingen , door
welke de beruchte DANIEL RAAP , en andere hoofden der
Doelisten , de Burgery trachtten op to ftooken , tegen de
toenmaalige Regeering der Stad ; een aanflag, welke bun
maar al to wel gelukte, zo dat zy, eindelyk, eene groote
verandering bewerkten , zo in de Vroedfchap, als in bet
Collegie van Burgemeesteren, en verfcheidene braave ManPen door den Erffladhouder uit de Regeering gezet wierden, gelyk bekend 115, en in bet breede bier wordt voorgedragen , met invoeginge van verfcheidene Aanfpraaken
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in den Doelen ea elders gedaan, en van Gefchriften, welke in die beroerde tyden opgefteld, ter tekeninge gelegd,
en der Regeeringe of den Stadhouder aangeboden werden .
Sommige dier Stukken kunnen alleenlyk dienen tot voorbeelden, door hoe ellendige voorwendfelen eene opgeruidee
en verblinde menigte zich dikwyls last orn den tuin leiden . Andere zyn listig genoeg opgefteld , behelzen hier
en daar goede en rechtmaatige aanmerkingen en voorflagen , terwyl de weezenlyke bedoelingen van de hoofden
der party, of, misfchien, van de zodanigen, welken dee .
zen alleen tot werktuigen verftrekten , kunftiglyk met eenen
fchyn van billykheid gevernist worden .
Het Zevenentwintigfte Boek beflaat bet overige van bet
Zestiende Stuk , en loopt van bet begin des Jaars 1752,
tot op den Dood der Prinfesfe Gouvernante, in January
van bet Jaar 1759. Het begint met een kort bericht van
de Stads Armenfchoolen , en met bet Reglement, behelzende de fchikkingen op deeze nuttige Inrichting . Een
weinig laater wordt verflag gedaan van den Dood van DANIEL RAAP, en van de beweegingen, welke voorvielen by
de begraavenis van deezen Man, die, na dat de menigte
eenigzins was terug gekomen van de ylhoofdigheid des
,Jaars 1748, niet minder bet voorwerp van den haat des
gemeens geworden was , dan by to vooren deszelfs gunst
genoot. De Schryver geeft, by die gelegenheid, eene beknopte fchets van bet character ten leeven deezes Mans,
welke wy wel tot een ftaaltie van zyuen ,fchryftrant zouden overneemen, indien wy Diet eensdeels den wraakzuchtigen verleider zyner medeburgeren liever der vergetelheid
wilden overlaaten, anderdeels eenig verflag hadden to doen
van veel gewigtiger gebeurtenisfen, welke in bet beloop
deezes Boeks voorkomen . Behalven de voorvallen , welke
Amfterdam in bet byzonder betreffen, zyn twee zaaken in
dit Stuk vooral aanmerkenswaardig . De eerfte is het gefchil tusfchen Mevrouwe de Gouvernante en de Gecominitteerde Raaden ter eene, en de Regeering van Haarlem
ter andere zyde, „ over bet zen den der Nominatie, tot
„ de verandering der Regeeringe (*) ." Hoezeer men, in
de Gefchiedenis van eene enkele Stad, geen volledig verhaal kan verwachten van ter Staatsvergaderinge verhandelde zaaken, hadden wv toch wel gewenscht, dat de Schrvver hier, beknoptelyk den eigenlyken that des gefchils had
op(*j B1. 165, enz .
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opgegeven . Maar dit gefchiedt niet . Wy leezen alleenlyk, dat Am(Ierda_m, bet geen in deeze gelegenheid eenen
lofyken yver deed blyken, tot voorftand van de rechten
der Steden, nevens eenige andere Steden, niet alleen verfcheidene ter Staatsvergaderinge genomen Refolutien afkeurde , maar ook in eene derzelve weigerde to ftemmen,
en vervolgens eene nadrukkelyke aantekening deed tegen
de handelwyze der meerderheid . Die Aantekbning wordt
ons bier medegedeeld, en daaruit kan de Leezer, welke
deeze gebeurtenisfe niet van elders kundig is , eenigzins
opmaaken , dat her gefchil eigenlyk liep over bet Recht
van Informatie , bet Been haare K. H . beweerde haar to
behooren in haare hoedanigheid, omtrent de bevoegdheid
der op de ftedelyke Nominatien geftelde perfoonen .
De andere zaak, welke wy bedoelden, betreft de plonderingen en rooveryen der Engelfchen, welken, ingewikkeld
in den Ooflog tegen Frankryk, den Ingezetenen der Vereenigde Nederlanden trotslyk bet genot weigerden .van die
punten van bet Verdrag van Koophandel, welke zy zelve
daarin voortyds gefteld, en waarvan zy tot hun voordeel
gebruik hadden gemaakt, wanneer onze Staat in de voorige Eeuw den Oorlog tegen Frankryk voerde . Men weet
nog hoe geweldige fchade de Nederlandfclie-Koophandel
hierdoor leed , terwyl alle klagten der gedrukte Kooplieden
niets baatten, Mevrouw de Gouvernante, in weerwil der
ernftigfte en dringendfte verzoeken, weigerde bet oor to
leenen aan eene vermeerderinge der Zeemagt, ten zy eene
onnoodige vergrooting der Landmagt daarmede gepaard
ging , terwyl haar Geheime Raad de Heer DE LARREY,
zich niet ontzag, den Kooplieden, welken door de Gouvernante tot hem gewezen waren , rondlyk to zeggen ,
„ dat bet voor de Vrouwe Gouvernante was geworden
„ een point d'honneur om in geene Equipagie ter Zee to
„ bewilligen, zonder eene Vermeerdering van Troepen to
„ Land (*) ," hoezeer ook Amfterdam en andere Leden
van Staat op de zo noodige handhaavinge van den wettigen
Koophandel aandrongen .
Het Zeventiende Stuk bevat twee_ Boeken, bet Achten.
twintigfte en Negenentwintigfte . Het eerstgemelde loopy
van bet Jaar 1759 tot bet Jaar 1772 , en beflaat flechts 53
bladzyden . Behalven de wettelooze handelwyze der Engelfchen , welke tot op bet fluiten van den Vrede des
Jaars
(*) Bl . sq,3 .
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Jaars 1763 , in weerwil van alle vertoogen , zelfs tegen
Oorlogsfchepen van den Staat werd voortgezet , zyn do
voornaamfte zaaken, welke ons bier voorkomen , de bezuchte Bankbreuk der NEUVILLES, in bet Jaar 1763 , do
gevolgen, welke dezelve had op andere huizen, en op bet
openbaar Crediet (*) ; de Herftelling der Teken-Akademie,
in bet ,Jaar 1764, met eenige daartoe behoorende Reglementen (j-) ; de Oprichting van de zo lofwaardige Maat .
fchappye tot redding van Drenkelingen, in bet Jaar 1767 (-J.) ;
de Uitdeeling van erven tot bet bouwen van Huizen
op Wittenburg en bet Weesperveld, in 1769 (s) ; en de
Oprichting van een Gedenkteken voor den beroemden Dichter VONDEL, in 1772 (*) . Hierop volgt bet Negenentwintigfte Boek van bet Jaar 1772 tot bet Jaar 1779 .
Bankbreuken , to werk geftelde middelen om bet wankelend Crediet ftaande to houden, bet invoeren eener nieuwe
Pfalmberyminge , bet oprichten der Maatfchappye Servanrdis Civibus, bet maaken van eenige fchikkingen door de
Regeeringe op bet houden van zogenaamde Oefeningen,
maaken den voornaamften inhoud van dit Boek, tot op bet
uitberften der onlusteti tusfchen Grootbritannie en deszelfs
Americaanfche Volkplantingen,,en bier vinden wy fchihlyh
de oude tooneelen van rooven, plonderen en opbrengea
van Nederlandfche Schepen , vernieuwd door de Engelfchen, terwyl nlle verzoeken van Kooplieden om befcherming, bet dringen van Amfterdam en vervolgens van ande •
Te Steden op onbepaald Convooi, niets vermogten, de vermeerdering der Zeemagt telkens bleef fteeken , om dat
men weigerde tevens in eene verfterking der Landmagt to
bewilligen , en de meerderheid der Bondgenooten liever
verkoos bet heerschzuchtige Engeland naar de oogen to
zien , dan zyne nog overige krachten to gebruiken, tot
verdediging van zyne en der Ingezetenen rechten .
Doch deeze zaaken zyn nog in verfche geheugenis , en
zo zyn ook die in het Achttiende Stuk, dat alleen het
Dertigfte Boek behelst, voorkomen . Pit ftuk loopt van
bet laatfte gedeelte van bet Jaar 1779, tot op den Vrede
met Engeland, geiloten in de maand Mai des Jaars 1784 .
Wy oordeelen bet niet noodig bier op to haalen, hoe de
Engelfchen eerst bet Convoi onder den Graave van Byland, tegen Lde duidelyke letter en meening der Verdragen,
ge
(*j B!.
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geweldiglyk aantastten en opbragten , hoe men hier tt
Lande zelfs deeze beleediging verdroeg, tot dat Engeland,
niet to vrede met alle gedaane afbreuk, onder eon ydel
voorwendfel van geweigerd recht tegen de onfchuldige out
werpers eener fchetze van een Verdrag van Koophandel
met Noord-America , indien deszelfs onafhan elykheid
door Engeland erkend wierd, den Vereenigde tewesten
den Oorlog verklaarde, en door eenen onverwachten aanval den Hollandfchen Koophandel op de harti der trapte
terwyl men de toetreeding tot de-Gewapende Neutraliteit,
en de daar aan gehechte huip der Noordfche Mogendheden verydelde, door bet ftaan op voorwaarden , welke
niat konden ingewilligd worden, in den Qorlog zelveq
meest werkeloos bleef, en alle Buitenlandfche Bezittingen
zoude verlooren hebben , indien Frankryk voor dezelve
geene zorg gedragen, fommigen bewaard , andere heroverd,
en alle, by de hertlelling van den Vrede, had .terug gegeven . In alle deeze voor ons Vaderland zo fchadelyke ger
beurtenisfen, gedroeg zich Amfterdam met loflyken yver
voor de deerlyk gekwetfte rechten des Lands en der Ingezeetenen, maar langen tyd zonder aanmerkelyken byval
van de meeste der andere Staatsleden : en toen deezen ook
de oogen open deeden, weet men wat 'er gebeurde .
Daar A.mfterdam in dit alles , als de voornaamfte Stad
des Lands, eon zoo groot aandeel had, moest een beknopt Verhaal der Gebeurtenisfen, welke bet gemeene Vaderland raakten, natuurlyk in de Gefchiedenis deezer Stad
invloeien . Men begrypt ondertusfchen ligtlyk, dat zulk
een Verhaal niet volledig konde zyn, indien men de Gefchiedenis der Stad niet met die van bet geheele Land wi .
de verwarren . En dit is door den Schryver deezer Stukken doergttans wel in acht genomen . De ftyl des Werks
is vloeiende : fchoon by niet altoos die gelukkige vereeniging van duidelykheid en beknoptheid hebbe, door welke
Wy bedoelen hiermede
WAG$NAAR zo zeer uitmuntte.
geene berisping . Zeer weinigen zouden in ftaat zyn deft
beroemdett Schryver der Vaderlandfche Historie in dit opzicht to evenaaren .
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Reize van My lady CRAVEN. In Brieven aan Z. D . H .
den Markgraaf van Brandenbur -Anfpach en Bareuth,
,gefchreven in 1785 en 11786 . ~t het Eltgelsch vertaald .
Te Amfierdarn by M . de Bruyn, 1790 - Behalven het
Voorbericht, Sop bladz. in gr . oEtavo.

ylady Cravats, de Gemaalin van een Engelfchen Pair,
Melt zich voor, zonder de befcherming van haaren
M
Echtgenoot, of eetiig ander Heer, om haar op de reis to
vergezellen, alleen met eenige dienstboden, ter Verzorginge van noodwendigheden, na 't doorkruifen eeniger Gewesten, door de Krim na KonfMntinepel to reizen, en
,over Weenen to rug te . trekken . Ze voert die onderneewing alleszins manlyk ult, en geeft in deeze Brieven een
leezenswaardig verflag van haare voornaamffe ontmoetingen
en opmerkingen ; welke laatften veelal to gewiehtirer zyn,
,om dat zy alles met een oordeelkundig oog gadeflaat, en
door haaren aanzlenlyken rang meermaals gelegenheid
heeft, tot verkeering ten Hove, en met zodanigen die in
Staats- en Krygsbewind zyn, bet welk haar in veele nafpeuringen van byaonderheden dikwils to fade komt . -~Haar Reisberlgt ntemt een aanvang to Parys, , vanwaar
zy,door bet zuidetl ke gedeelte van 1l 'ankryk, na Genua,
en voorts over PI,fa, Florence en Bologna , na Venetie
trekt . Van bier is haar oogmerk op Weenen, verder op
Warfchuu, en voo is op Petertburg, alwaar ze fthikkingen
lnaakt tot hamn Primfclien tort. Ten lien einde treks
zy na Moskau, to komt, over Pultava en Krewnentfchoe k,
to Clrerfon , gelegen sin den Dnieper . Op het overffeeken
deezer rivier zet zy haare reis voort na Perecop , en vender over eene landengte, die maar zes Engelfche mylett
breed is, in het Krimfche . Na eeti tydverloop van veertien dagen, geduurende welken zy dit Schiereiland bezigtigde en grootlyks doorkruiste , gnat zy to Sevastopol ,
(eene haven anti een arm der Zwarte Zee, in 't zuidelykife van,de )trim,) to fcheep, en komt to Konftantinopel,
it1waar ze , ongeVeer twee maanden haar, verblyf houdt,
doende intusfchen egter, met een deer toe gefchikt Vaarruig, een reistogtje naar den Archipel en de daar aan gelegen Griekfche Rust. -Hier trok het eertycls beroemde Athene bovenal haare aandagt ; en de verwonderenswaardige Grot van Antiparos werd door haar nauwkeurig bel houwd, Mylady Craven daalde in dezelve neder ;
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der ; 't geen, volgens bet getuigenis van den Heer de
Choifeul, weinige Mannen onderftaan, en tot op dien tyd
nog nooit door eene Vrouw gewaagd was . - Op lip.
re terugkomst to Konftantinopel , maakt zy voorts fchikking op haar, beoogde vertrek na Weenen : een Vaartuig
brengt haar to harm , en ze reist voorts vandaar to
Land, door Bulgarien, Wallachie, Zevenbergen en Honga .
garye na Weenen, met oogmerk, om vervolgens na An.
fpach op reis to gaan.
Geduurende deezen ganfchen reistogt , waarmede ruins
een jaar verliep, fchreef Mylady Craven geftadig aan deft
Markgraaf van Br?ndenburg - Anfpach, om hem, op zyn
verzoek, tyding van haar wedervaaren, en tevens haare
opmerkingen, mede to deelen . Zulks doet zy in deeze
Brieven, op een zo ongedwongen trant, zo fig,
en,
daar bet ontwerp bet vordert, zo oordeelkuudig, dat haar
fciryven een aangenaam en leerryk onderhoud verleene .
Het verflag van haare ontmoetingen op reis is getimeenlyk
beknopt, en ze blyft 'er niet, clan by enkele gelegenheden op {taan ; meer legt ze 't 'er op toe, om den Mark .
graaf een berigt to geeven, van de voornaamfte byzonderheden, die haare aandagt tot zich trekken , ten opzigte
van de gefteldheid der plaatzen , bet merkwaatdigfte dat
Natuur en Kunst aan de hand geeft, mitsgaders de zeden
en leevenswyze der bewooneren . 'Er ftraalt gemeenlyk
cene geestige levendigheid in door, die haare gevalligheid
heeft ; en haare bengten van weezenlyk belang toonen,
dat haar oog gefchikt was om bet fchoone to zien, en
haar veriand om bet geen haar voorkwam, regtmaatig to
beoordeelen. Dit befpeurt men in alles wat zy vermeldt
wegens de plaatzen die zy doortrekt ; dit getuigt byzonder
haar reistogtje in den Archipel ; en bovenal haare opmerk2aamheid op den Krim, waarvan zy een zeer gunftig verllag verleent. Zy befchouwt dit Schiereiland, ,, wegens
„ deszelfs lugtftreek en ligging, als een aangenaam ge• west, en teffens als eene zo gewigtige verovering voor
„ Rusland, dat hetzelve die nooit zal verlaaten ." Ter
dier gelegenheid deelt ze ons mede een beknopt berigt van
de voornaamfte lotgevallen van dit Gewest, in vroegere en
laatere dagen; waaruit 'men genoegzaam kan afneemen ,
dat bet, door alle tyden, voor belangryk gehouden is,
„ en natuur-lijkerwijze een (chat voor de nakomelingfchap
• moet worden : wanneer bet, (gelijk zij wenscht,) door
„ vlijtige bewooners bevolkt zal zijn, welke dien koop'
n
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„ del en rijkdom, then de natuurlijke voortbrengfelen des
„ lands van de hand des menfchen vorderen , in bet
„ zelve herftellen ." Aan dit algemeene gunftige verflag
beantwoorden wyders volkomen, de byzondere berigten,
die zy, onder bet doorkruifen van dit Schiereiland, op her
papier gebragt heeft ; welker doorbladering, daar ons beftek
niet toelaat hier breeder nit to weiden, wy den weetgierigen
Leezer aanbeveelen ; ter meerdere overtuiginge van 'Pt ~root
belang, dat Rusland in de bezitting van den Krim heeft . Tot eene kleine proeve dient haar berigt van de gunftige
ligging der haven van Sevastopol en anderen, en haare be .
fchryving van de fchoone Valei Baidar.
,, De Haven van Sevastopol is, volgens haar fchrijven,
eene lange kreek der Zwarte Zee , tusfchen twee ryen zeer
boog land ; en bet water is 'er zo diep, dat de fchepen digt
aan 't land liggen kunnen . Alle de Vlooten van Europa zou .
den, in deeze kreeken of havens, (want 'er zijn meer) tee
gen ftormen of vijanden wel beveiligd liggen . $atterilett
aan den ingang derzelve aan de eeng zijde, zouden genoeg .
zaam zijn, om alle de fchepen, welke zouden willen waagen
hinnen to loopen, to vernielen ; en, naar den zeekant geplaatst, zouden zij zelfs den ingang aan eene geheele Vloot
betwisten ."
Van dit Sevastopol reed Mylady Craven, gelyk ze verder
verhaalt, met een gezelfchap, om eene allerfchoonfte Valei,
Baidar genaamd, to bezien . „ We reeden eerst, zegt 1ij,
cen aanmerkelijk endweegs, dwars over bet gebergte, en
na dat wy, nog omtrent twaalf Engelfche mijlen verre, tusfchen de fchoonfte bergen, welke men zich verbeelden kan,
gereeden hadden, opende zich, een weinig ter rechterhand
van ons , eene oneindig fraaie valei . Wij gingen 'er dwars
door, en vervolgens door een dicht woud, welk naar de valei Baidar leidde . Deeze valei is eene heerlijke en allerbekoorlijkfte plek gronds, door de natuur, zo bet fchijnt,voor
de eene of andere naaritige en gelukkige natie gefchikt, om
'er bet genot van de zegeningen der vrede to fmaaken . Eenige Tartaarfche dorpen verminderen de woestheid van bet
tooneel ; maar, aan zoodanig oord , behoorde bet graazig gedeelte der valei met runderen, en bet berg3chtig
met fchaapen, bedekt to zijn . Toen wij in de valei gekomen waren, vonden wij de Bergen aan onze linkerhand zoo hoog, en zoo rotsachtig niet, als die aan
de rechterhand, welke in eene rechte lijn met die van Su .
LLTT . 1791 . 140 . 6 .
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dak (*) voortloopen, en de zeekust uitmaaken . In dee
valei konden wij ons niet verbeelden, dat wlj zoo ne t.
bij de Zee waren ; vermits de rotfen , welke 'er over
hangen, met allerhande foort van bout, met wilde wijnftokken , granaatappelen , en veelerhande eangenaame
heestergewasfen bedekt waren .
Ik reed opwaard
'naar eene hoogte, welke, voor zoo Vee1 ik kon gisfen,
bet middenpunt der valet was , en tat daar met mijne
reisgenooten neer , om dit fchoone landtooneel to befchouwen . - De valei is ruim twintig Engelfche mij .
ien Tang, en breed genoeg, om een bevallig eirond uit
to maaken . --- Twee of drie kleine riviertjes vlieten 'er
door, en in ieder dorp vindt men fchoone heldere bronZy keerde vervolgens met haar gezelfchap
nen ." naar de liakerhand, en zag eerlang, na verfcheiden fraaie
rotfen, die zagtkens nederhelden, rondgeflingerd to zijn,
de haven van Balaklava , aan den oosterkant van 't Schierdiland, voor zig ; van waar ze naar Sevattopol weder to
rug reed.
(s) By dit Sudak, wat hooger op, aan den westlyker hoek,
is, zo als ze vroeger aangerekend heeft , insgelyks eene fchoo .
n e haven. Men vind in deeze geheele ftreek, volgens haare
befcbryviug", veele wyngaardets, en 'er groeit eene menigte van
Fvynftokken in 't wild ; des 'er eene goede gelegenheld voor
den wynbouw zoude zyn j wanneer men zig op bet aanleggeti
van eigen wyngaarded bevlytigde . Een niet min gun(lig berigt
verleent zy ons van de grondsgefleldheid omtrent dtchme#chet,
werwaarts zy van Sudak heenen trek. „ De ftad, zegt zij, is
Vermaaklijk gelegen op een rljzenden grond, pier verre van eene
valei, die de rivier Salgutr bezoomt . De grond, lungs de oe .
Vers deezer rivier, is vdlmaaktelijk dezelve als die van onze
noestuinen, 0 bij uitftek vrnehtbaar.
Her voortreflijk
gras, de nitmuntende
ages-grond, de moestuinen en boomgaarden ,
de luchtflreek, dir
doer mij eene bijzbudere genegenheid
voor deeze bekoorlijke landsdouwe opvatten .
Eene bijzonderbeid, welke voornaamlijk miine aandachr tot zich trok ,
was eene kleine roozenverwige bloem , welke zich, gelijk een
netwerk over de groene zooden uitbreidde ;
en , toen ik
get naar vroeg, beyond 1k, dat bet perfijboomen waren, die,
pog jong zijnde , door de fchaapen waren afgevreten, en aadeshand in kleine boschles opgrueieu ."
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D'erhandeling over de Duellen of Tweegevechten . In 's Gra
venhage by

J. A. Bouvink , 179x .

In gr. o& we ,
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n nieuw treffend ongeval, het fmertelyke gevolg van
hat onzinnige duelleeren, dat een Jongeling in den
E`
bloei zynes leevens ontzielde, en zyne tegenparty, met
een wroegend hart, deed vlugten, heeft aanleiding gegee.
ven tot bet opftellen en gemeen maaken de ejer Verha#delinge, of dezelve ook eenigermaate mogte cEenen, om de .
Nederlandfche Jeugd, en ook meer gevorderden in jaaren,
tot een ernftig nadenken to brengen , en tegen de zo haat1 ke Tweegevegten den fterkften indruk in to boezemen .Ten then einde vangt de Schryver aan, met to toonen ,
dat de Duellen voortkomen, uit een valsch en verkeerd
grondbeginzel van eer ; waarop by verder doet zien, dat
ze irydig zyn met de waare eer, met alle menschlievende deugden en pligten, met ons eigen belang, met de vryheid, de veiligheid en bet geluk van den Burgerftaat 4 mitsgaders met de Godlyke en Menschlyke Wet, oo1 wel by-,
zonder in ons Vaderland, daar de ftrengfte Strafplacaatett
tegen de Tweegevegten gemaakt en openlyk aangekondigd
zyn . Wyders zyn ook, gelyk de Opfteller . deezer Verhandelinge vervolgt, de Duellen of Tweegevegten nietl
minder ftrydig met het gezonde Verftar_d ; hex welk by,
in eene tweeledige befchouwing, ten duidelykfte der hat
oog brengt . Ze zyn toch niet anders dan bet gevblg vans
de grootfte dolzinnigheid en dwaasheid, daar ze, aan de
eene zyde, geenszins kunnen ftrekken, om, iemands eer to
verdeedigen, en, aan de andere zyde, geen gefchikt middel zyn, om voldoening voor eene beleediging to erlangen,
of om zyne gefchonden eer en goeden naam to herftellen.
En, fchoon genomen bet Duel kon daarroe dienen ~ dan
zou bet, zo als onze Schryver verder opmerkt, nqg dwaasheid zyn, van zulk een gevaarlylc middel gebruik to maaq
ken, zo lang men minder gevaarlyke, en (ten allerminfte)
Met minder zekere middelen in 't werk kan ftellen, oia
zyn oogmerk to bereiken . „ Is het," vraagt by, ten deezen opzigte, met regt, „ Is bet inderduad op zich zelvo
• niet reeds de grootfte, de ongerijmdfte dolzinnigheid en
• dwaasheid, ter bekoming van . voldoening, en ter ver• deediging van• zijne eer, zija levee en gezadbeid in
T %
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gevaar to ftellen, daar men zijne eer kan verdeedigen,
an voldoening kan bekomen
zijne gezondheid en
zijn leven to waagen? en is dit
Ait niet des to dwaazer, daar
bet beweezen is, dat vfn alle de middelen, die men daar
toe kan bezigen, bet- Duel of Tweegevegt bet ongefchikt.
fte is ? en dat men door bet zelve bet oogmerk, dat men
zich voorftelt, geenszins wezendlijk kan bereiken ?"
De Autheur bezeft gereedlylr, dat men, op zodanig een
voorfl el hem veelligt zal vraagen : „welke zijn dan die fchoo„ ne en met en gevaar vermengde middelen, daar gij zo
„ breed van
eeft, en die u, ter verdeediging of herftel„ lieg van u e gefchondene eer , of tot bet bekomen van
„ genoegzaame voldoening voor eene geleedenebeleediging,
„ door uwe behoedzaamheid, worden aan de hand gegees, ven."
En hierop verledigt by zich, om to toonen,
hoe men zich, naar de onderfcheiden omftandigheden, in
de voornaamfle gevallen , hebbe to gedraagen ; zo wanneer
men beledigd is, als wanneer men tot een Tweegevegt uitgedaagd wordt .
Na deezen uitftap keert onze Schryver weder tot zyne
vroegere aanmerking nopens de Duellers, als bet gevolg van
de grootle dolzinnigheid en dwaasheid, welke by verfterkt
door de overweeging, dat ze meerendeels veroorzaakt worden, door niets of zo weinig beduidende kleinigheden, dat
bet de ongerymdfte dwaasheid zy, elkanders leeven en gezondheid, om zulke beuzelingen, dolzinnig in gevaar to
Men . - Vnorts legt by 'er op toe, om nog byzonder to leeren gadeflaan, dat bet Duelleeren, over bet algemeen zo wraakbaar, by uitftek to laaken is, Wanneer
bet gefehiedt door Regenten, die de Placaaten niet behoorden to overtreeden, maar to handhaaven ; of door Krygslieden, die hun lichaam en leeven ten dienfle van bet Valand toegbwyd hebben . Daarnevens brengt by ons onder
't cog dr. menigvuldige gevaaren en rampen, waaraan zy ;
die zig in Duel begeeven, niet alleen zig zelven, maar
ook hunne eigen famille, en hunne tegenparty, met deszelfs nabef aanden, bloot ftelleii : welk een en ander by
met leevendige kleuren afmaalt ; en tevens vergezeld doet
gaan van cenige aanmerkingen omtrent de Secenden, die
min of meet deel hebben in deeze bedryven, voor derzelver gevolgen verantwoordlyk zyn, en zigzelven Reeds to
verwyten zullen hebben, dat zy medebewerkers geweest
zyn van tale de daaruit ontftaane rampen . En ten laatfte
ver-
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verknogt by hier mede eene opgave van behoedmiddelen,
om bet Duelleeren, zonder vrees voor fchande, to vermyden ; behelzende zodanige regels van een voorzigtig gedrag, gls by uititek gefchikt zyn, om de aanleiding tot
Duellers grootlyks voor to komen , en genoegzaam of to
wenden .
Men vindt in deeze Verhandeling een recht oordeelkundigen aandrapg der redenen, welken het onbetaamelyke ,
haatlyke en nadeelige, ja het in zigzelve fchandlyke en
hoogstftrafwaardige van bet Duelleeren, middagklaar bewyzen : met •eene bondige wederlegging van 't ongerymde
Vooroordeel, bet valfche denkbeeld van Eer , en de
daarop gevestigde flegt gegtonde bedenkingen, waarmede
men ltet onzinnige Duelleeren nog tragt to verontfchuldigen of to verdeedigen . --- Al wie bezadigd denkt, en
het voorgeftelde bedaardlyk ovgrweegt, zal ongetwyfeld
des Autheurs bondige redeneerwyze met ganfeher barte
toevallen ; fchoon dezelve zig Diet durve vleien, met bet
denkbeeld , dat de heethoofdhge Voorftanders van bet zagenaamde point d'honneur, en van het heerfchende vooroordeel,
of de yveragrs voor de Duellen of Tweegevegten, 'er zig
door zullen laaten overtuigen. - „ Mogt bet echter ; zegt
by, ten befluite , „ Mogt het echter gebeuren , dat 'er van de
honderd, die (fchoon bij zich zelvevolkomen overtuigd,
„ dat de Duellen volftrekt ftrijdig zijn met hunnen phgt,
• egter door de vreeze van de algemeene achting en hung, nen goeden naam bij de waereld to zullen verliezen , en
„ voor lafhartigen uitgemaakt to zullen worden,) zich •in
„ vertwij%ling laaten brenaen, ten minftep flechts U n,
„ door bet Ieezen deezer VPerhandeling, tot nadenken, en
„ vervolgens tot het maumoedig befluit gebragt wierd, om
,, de verfte gelegenheden, die tot gen Duel aanleiding
„ zouden kunnen geeven, allerzorgvuldigst to vermyden,
„ en, (indien hij desniettegenflaande ooit in twist met
• remand mogt geraaken,) met verachting, van do ver• oordeeling der waereld, zich van zijnen pligt to kwija, ten, hoe hartelijk, hoe welmeenend, zoude 1k mij dan
as cigar over verheugen t t"
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Gedichten van JACOB VAN DYK. To Haarlem by Plaat en Loosjes,
1739- In gr. 8vo . 276 bladz .
TACOS VAN DYK, een jgeboren Land- of Arbeidsman van Roar'
.1 Binge , doch tegenwdordig Gaarder van 's Lands Gemeene
Middeten to Nieuwerkerk aan den Tsfel, deck In deezen bundei
XXIX Dichtftukken merle, by byzondere gelegenheden ontworpen . Zyne Poorrede, die mede, als iets zeldzaams, ook in Verzen is, geeft verflag van hem als Dicker, en toont zyne genie
op eene zeer geestige, en tevens welvoeglyke, wyze . Ziet bier
de aanhef:

NieuwsgierighsiW, ggwapts tpgt ,pen mend to luistren,
Wanner de fchelle foam, her xy door zacht to fluistren
• laid to brommen op hepr bogtige trumpet,
De naakte waarheid mast vermomde leugen zet .
Die luistergraage kwam, op Febus Feest, ter ooren
Dat weir een Arbesdsman tot Dichter was gebooren.
• Tot Dihter, (riep xy,) d die eernaam is to greet,
• Ten zy hem waar verleend de fenix geest van Post .'
Toen deed zy onderzoek naar xyn Dichtkundig leven,
Wat God, wat Geest het was, die hem had aangedreeven,
,Pan waar zyn loop begon, langs welk een wonderfpoor
Hy opgeklammen was tot Febus tempekhoor .
• zond•naar VLAARDINGE, aan den board der Maas gekegen,
Beroemd • en greet gemaakt door ruimen waterzegen ,
• de eeuw~heid gewyd door Hoogvliets hemelsch Dicht.
Bier flside hot gerucht zyn levensloop in 't licht ;
Waar by 's Mans eigen mend zyn diehtbeoefe ing meldde ,
Die do Onderzoeking aan Nseuwsgieri heid vertelde ,
Met zulk een zeggenszwier en overredingskraaht,
Als of Apello zelf deez' redo had bedacht,
De Stukjes, alle elgen vindingen, zedert twintig Jaaren door
den Dichter gemaakt, beftaan : eerst in eenige uitgewerkte ,Gedichten , meest over Prysftoffen , door de onderfcheiden Kuanstgenootfchappen onzes Vgderlands opgegeeven , als : i) De Lof
van bet Landkven , toegezongen aan her Genootfchap : Kunstliefde fpaart geen vlyt, in 's Gravenhage, by bet tweede ophan .
gen van den Prys, die echter aan nietnand werd toegewezen .
s) Kenfchets der Paderen ; by de Oprichting van' bet Gemeenebest, ter gelegenheid van bet tweede Eeuwgetyde der Vaderlandfche Vryheid, door de Afzweeringe des Konings van Spanje .
Dit Stuk heeft, by gemelde Genootfchap, mede naar den opge .
hangen Eerprys gedongen . 3) Het Geweeten , opgefteld voor
bet Genootfchap : Kunst woo dt door arbeid vetkregen, to Leyden ;
doih met ingeleverd . 4) De ware Chirsten , toegezongen aan
bet dmfleldamsch- Dtcht- on Letteroefenend Genootfchap. 5) De
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Geweetensdwang, aan bet zefde Genootfchap gerichc .
Ten
opzichte van doze Gedichten zingt de Richter, in de gemelde
koorrede :

't Is waar, de bloemen tot myn Ruiker uitgekoozen,
Zyn deels de zulken die uit eedle fchaamte bloozen,
4/s tot den
, fkraws van ~Ipollo afgekeurd;
Dock ieder c oonheid pronkt op heur beflemde beurt :
Nu wil de Zonnebloem , en dan de Lelie bloeijen,
De witte Roozesz_daen de roode flerker gloeiyen,
In Flora's Lustprteel volgt elk zyn eigen wet
Ben ander mint de Alp , ik roem de Fglet .
Betreffende de overige medegedeelde Stukjes , die , by gelsgenheid van vet;aaren, fterven, enz . van des Oichters Kinderen,
of op byzondere voorv_allen,gemaakc zyn, van deezen vervolgt
by in zyne Voorxede :
Ik kon in deaen beemd onmoogelyk vermyden
Myn Ksnderbloemtfes aan bet Zangkoor .toe to wyden.
Dit eischt de Kindermin die 't kilfie hart onldooit
Myn Amaranthen op een Vriendengraf Qefiroosd,
Moest hun verheer7ykt oog nog onverwelkt aanfchQuwen
De groene Palmbosch op myn Vlaardin,gs Hoofdgebouwen,
Ten Bouwkroon faamgevoegd om hae r voltooiden kruin,
Mogt Wet bezwyken voor de zuilen van arduin .
De verdre bloemt;es by gelegenheid gefneden,
Heb ik een plaats vergund om my bewwste reden .
Zy waren 't Lustprsdel van vroeger kunstgeflacht,
,Than als de veldbloem , om de veelheid Wet ge.4cht.
Over bet geheel, zyn wy niet zeer met Gelegenbeids-verzen
ingenomen , fchodn wy 'er eenige fraaije by den Dichter am .
treffen . Uttfleekend bevalt ons intusfchen, bet laatfte zyner me'
degedeelde Stukjes , dat wy geenzins onder den rang van Gelegenheids-verzen plaatzen . Wy zullen het onzen Leezeren mede .
4eeleu, op dat zy zelven 'er over oordeelen .
OP
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Ia eene droogte van zes Wee',cen .
TVelkoom zoele Zoznerdropjes ;
Giet uw' Zegen op de topes,
Op de halfverwelkte knopes
Van bet baizemdraagend Aruid.
De yzren l a: dbol, reeds aan 't gloeijen rZiet de koele bronnen g roe :Jen ,
Voelt ze in open' monden vloeilen
Roept bet driemaal welkoom uit.
T 4
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Hooge Boomen, Lustwaranden,
Door de lange dreogte aan 't brandea;
Steeken hun verzengde handen
Naar den koopren HemeY op .
Nu herleeven bloemen , blaadjes
Zuigen, door bun kkine gaatjes,
't Sap des levens in hun vaatjes --+-~
Kusfen elken Waterdrop.
Yliegende Orgels kwinkekeren
Kemmen hun verglaasde veiren
Drinken, nit rivier en meeren,
Zich aan 't verfche water ;ad.
Afgevaste runderdieren,
Zien naar haven -- loeijen -- tieren
Roepen aan de hemelvieren
Lekken 't vocht van bloem en blad.
Zoud de Menseh niet opwaards kyken
Menfchen, wien die liefdeblyken
Fan de Hemelgunst verryken ;
Foelt gy die herfchepping niet!
Al wat adem haalt gevoelt ze.
Alles was beJlaat verkoelt ze .
U, 8 Menfchen ! u bedoelt ze ;
't Is om u dat dit gefchied.
't Is voor u een gquden regen :
Ziet rondom u, aller wegen
Treed de vruchtbaarheid u tegen .
Mlles reeks vernieuwd en frisch .
Beefs niet v6or den fchorren donder,
Houd: die voor Been flrafend wonder :
Seen. Bier fchuilt een Codheid onder
Die aan 't M, ensehdom gunftsg is,
Immers zyn de donderftagen
Stemmen van Gods welbehaagen,
Die verlenging onzer dagen,
In de zuivre lucht gebiedt,
't Blikfemvuur verteert de dampen
Stops de bronnen onzer rampea
Wyl 't in onze'levenslampen
lie van gezondheid giet.
Welkoom gouden blikfeniflraakn,
Welkoom zilvren vochtkoraakn,
T1'elkoom, uit de hemilzaakn,
Die ms ze v&l goeds belooft.
S7treals
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Straalt nog lange d kvenszonnen,
Vloeit nag large 6 voorJpoedsbronnen,
Dat wy u begrooten konnen,
Met een opgefeeken hoofd.

Voor deeze Gedicbten is bet afbeeldfel van den Dichter geplaatst, met bet Onderfchrift : JACOB VAN D$K, geboren te Ylaardingen , den 25 .°anuary 174. Tegen over hetzelve ftaat een,
Byfchrift van den Dicbter zelven, dat wy, op de- twee laatft6
regels ma, voor waarheid houden, al ware bet zelfs dat de Haagfehe Maatfchappy, zedert dat gegeeven oordeel, van gevoele*
veranderd was .
Dus pronkt myn aangezicht in Neerlandsch Dichtrenry,
Wyl ik, naar 't oordeel van de Haagfche Maatfchappy,
Den greoten Landman rooT in D :chtkunst evenaarde.
Dus krygt een drkeidsman dit prachtig eerbewys
Doch zeldzaamheid alleen, die alles Jlelt op prys,
Gaf aan myn' laagen zang die ingebeelde waarde .

Kransje van Letterbloempjes, voor Nebrlandsch Yuferfchap . Ilk
Stuk'e. Te Dordrecht by N. van Eysden en Comp ., 1790.
In 8vo ., 72 bladz.

under den naam van Letterbloempjes, deelt 6. M. (mogelyk
ll de Heer GERRIT MEIJER 1) een aantal Liedjes mede, welke
door hem aan Nedrlandsch Jufferfchap worden opgedragen. 'Er
zyn eenige niet onaartige Stukjes onder ; jammer is bet eebter,
dat dit Kransje , over 't geheel genomen , ;:eer ontfierd wordt
door verfcheiden verlepte Bloemen, die by den cast verzameld
(chynen , nit eenige Vlaamfche Operaas van NEYTS : dat to meer
of to keuren is, om dat 'er, zedert bet herbouwen van den Amtteldamfchen Schouwburg, veel beter naarvolgingen van den De.
ferteur , de Annette en Lubin, enz . in het licht getreden zyn ;
die men in dit geval had kunnen doorbladeren, en 'er die Zangen
uit overneemen, die men nu in den gebreklykften ftaat overge .
nomen heeft.
Leevens-tooneekn uit de werkzaame Waereld van F. T. TINILO ,
Schryver van Emilia Sommer . Overgezet onder de Zinfpreuk
Aldsfimo annuente viribus meis . Eerile Deel. Te Dordregt by
D . de Vlugt en N. van Eysden, 5790 . Behalven de Poorreden
294 bladz. In octavo.
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brengt ons hier de Heer
onder
V 'tf Leevenstooneelen
oog, welken, zo als zpne Voorreden aanduidt s near hea
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leeven vervaardigd zyn, en waarlar by zich voorffeit en Leezer,
door de ontvouwing en verbreiding van deugdzaame handelin.
Het gedrag van een edek&*dig Dsenstgee , to ftigten .
meis~e bekleedt bier de eerfte plants, en levert nays een treffend
voorbeeld van eene edelaartige deugd. sgezindbeid , die in alle
haare hnntielingen doorftraalt .
Eefi daaraan volgend voovat , getyteld de geredde BoeleerJier ontvogwt out bet jammerd
I ke lot eeier Wel opgevoede jonge JuffronWe, met name
Lizette, door een fchyn-minnaar verleid, tot de ultetfe armoed*
gebragt- , en daardoor tot eene fchwMelyke leevedswyze very
doerd ; uic Welke zy'ten 'laatfie, op genetoevailinzamenkomst,
gered werd, door een weldenkend en welberaaden Officier, van!
Klingensu geheeten ;, die haar met haaren Vader yerz ent, .'t Welk
• HO dude Tooneel,
voorts dd gewenscbte gevolgen heeft .
dat terf opfchrittte heeft , de Mssdaa4ige uit hood, , vdrtneldt ons
de wisfelvalligheden van 't lot van eenen Gemeider gehuwd met.
Maria ; waar in, eerst, de onbedachtzaaniheid, eh, vervolgetss,
de in tegenheddn toeneemende zwelgzugt van Cemeiner, eeu on.
gelukkigen rol fpeelt ; dat Maria, nit hood, een ftrafWaardigen
diefaL doet pleegen ; ter welker oorzaake zy eeaIchandelyk ;
vonnis ondergaat ; 't welk Gemeiner tragt of to wenden , door
dyne Vtouw onfchuldig to verklaaren , voorgeevende dat de
dief1lal niet door haar, maar door hehr zelven, begun zy ; waattegen zy zich ten fterkfte aankant . In 't midden Bier omfiandigheden , welken den Landheer eenigzins belemmeren , ontvangc
bet armmoedige Huisgezin eene rpime ohderfteuning , door een,
Ibroeder, van Gemciner , die hem trag't over to haalen , om met
2yu Rhisgezin tot hem in Noord-Amerika over to When . Dog
Landaheer befchouwt bet ongelukkig paar met medeiyden , is.
Bet zetvd genadig ; bet Huisgezin fteekt over na Nodrd-Amerika,
en de en bedagtzaamer Gmeiner ziet zich eertang met zyne
Vrouw en Kinderen in een welgevestigden gelukfiaat.
Hietby kbmt voorts de zogenfamde Bruid in dens Dood, of hee
medetydehdwekkend Tooneel van Clementina en den Graaf P. . .,
met wederzydfche tedere liefde aan elkanderen verknogt . Ze
ilaan ook door den Huwelyksband verbenigd to worden ; de volgende dag is 'er toe bepaald ; den ziet , 's Vorften bevel noodzaakt hem, om met zyn Regiment op to breeken ; by gehoor :
zaamt ; op zyn voorilag reist zy, met haar Mogder en Broeder,
hem voorts agterna , en bereikt de plaats , nu ter voltrekkinge
van den gewenschten Egt befteted . Maar to gelyk words de
Graaf, in eene fcbermutzeling doodlyk gewond, in de Stad gebragt ; en de Gelieven ontmoeten elkander naauwlyks , of de
Graaf geeft den geese Clementina overleeft dit treurige lot niet
lange , en wordt , aan eene kwyning geftorven zynde , volgesis
baare begeerte, naast haaren Bruidegom begraaven . -- EinAelyk fchetst ons de Autheur hier nog , in de voorftelling van
cen leevenstooneel, de verkwistettde Vrouw geheetea., een trek=
fend

2

tttsVI148-" aftaLzrt

its

f 1kt tafereel van de rampzalige gevolgen, waaraan ydeiheid en
verkwisting,een Ijtilsgezin blow ftellep ; inzonderheid wanneer
een Man, uit eene niet wel beftuurde Lief`e , eene to verregaande toegeevendheid voor eene verkwistende Vrouw heeft .
Dit was 't geval van Liebentraut. Al to infckiklyk voor zyne
beminde fptlzieke Wilhelmina, brags by zig in verlegenheid oni
panningen ; deeze deed hem den trouwloozen aanflag fmeeden ,
am den Lesfenaar van zynen Wend heimlyk to befteelen ; verrast , wilde by sig door een-gevaarlyken fprong redden , doc'h
zulks had eene doodlyke kwetzing ten gevolge . Liebentraut
overleed wel dra, en klhelmina , met drie kinderen overb:lyvende, erkende, in haaren berooiden ftand, al to last baar oubeZonnen gedrag, 't welk de bronwel van dit onheil genoemd ntoest
Gelukkig was dk Wend van, Liebentraut zo ongeworden .
sneen edelmoedig , dat by Liebentraut bet wanbedryf vergave ,
en op eene voldoende wyze zorge droege voor TYilhelmina ; die
voorts, een ftil geregeld leeven leidende, de opvoeding , haarer
kinderen ter harte nam.
Dit Tooneel ftrekt tot een leerzaamen fpiegel ; en even zo zyn ook de voorigen ingerigt ; dienende
&len, om den Leezer, door treffende voorbeelden, op eene uit
lokkende wyze , tegen bet kwaade to waarfchuwen y en tot bet
goede to ndopen .

Zedelyke en vermaakelyke Verhaakn, en waare Gebeurtenisfen,
In 's Grgvenhgge by J . C. Leeuwenftyti, r79o. Behalven de
Voorreden, 27~ bladz . In gr. octavo .

en fcleikt dit Werkje, dat by een gunftigen aftrek verder
voortgezet zal worden , tot etre verzameling van Verhasrlen, die tneerendeels waare Gebegrterriafen ten grondllage hebben ; in welker voordragc men, eene gevoeglyke beknoptheid in
agt neemende, om door een langdraadig of gerekt vertellen niet
to verveelen, bet leerryke en aangenaame aal poogen to vereenigen . In de uitvoering bier van , leverende dit Stukje eea aantal
van elf Verhaalen van die foort , is men, naar 't uitwyz+en van
dezelven, vry gelukkig geflaagd . Ze beheizen eene geheel uic
elkander loopende verfcheidenheid van voorvallen, dat een groot
rlerfchil van characters ten gevolge heeft, die, natuurlyk oirgevoerd , op zichzelven zedeleerend , en indiervoege werkzaam
zyn
r , dat ze de leeslust gaande kunnen houden . Uit dies hoof
de kan dit Gefchrift , als een Boek van tydverdryf, dat deels
seedeleerend, deels onfchuldig vermaakend is, in een uur van
uitfpanning, voor veele Leezers vah dief fmaak, wee2enlyk ge .
vallig en nuttig zyn .

bet
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HIT LIVES VAX TH!LL UiLENS)IEGEL .

. In gr. 8vo,
.9o
Met Leven vat; Thyll Uilenfpiegel . In Holland, 17
416 bladz .
m den gemeenen Man goede Boeken in handen to doen kry.
gen, hebben zommige Menfchenvrienden een 4n andermaal
voorgefl'eld : dat men de gewooee Velksboeken, die, ala 'r ware,
in elks handers zyn, zodanig zoude verbeteren,en befchaaven,
dat zy geheel geen nadeel an bet hart van den 4Leeaer, maar in .
cegendeel veel nut voordenzelven, konden toebrengen . Dit doel .
wit is edel, en den Christen betaamelyk ; en dus tou men, by
her verfcbynen van zulk een bekenden tytel eener Voiks-Roman,
welligt in den waan kunnen komen, dat dit zulk eau verbtterd
vooribrengfel voor den gemeenen Man, een, met zulk een edel
oogmerk gefchreven, B,oek, ware . Intusfchen zou men zicb hier
magtig in bediiegen . De Schryver beefs vernuft , fchoon bet
grof is ; by draagt dit op sale plaatzen to koop ; en ftelt de geval .
len van zynen held THYLL, dikmaals , met dezelf'de woorden voor ,
als zy vbbr honderd jaaren reeds voorgefleld zyn ; alleen met
oogmerk om zyn dikmaals vaisch vernuft bot to vieren, in bet
snededeelen van zyne bedenkingen, aanmerkingen, •toepasfingen,
of hoe men zyn mengfel ook gelieve to noemeu ._ Deeze •UiLEer .
SPIEGEL is derhalven niets dan een Uilskuiken, of afzetfel van den
voorigen,bevattende dezelfde flegte kuuren,dezelfde large kwink .
!]agen ; en geen betere Zedekunde . De vinding der Plaaten is
even zo barbaarsch als bet Werk is.
Scboon de tytel van dit Boek , volgens de hedendaagfcbe
naauwkeurigheid van zommigen , niet vermelt, dat dit Werk cane
Vertasling is, en men bet dus, helaas ! voor eeue, cigen vinding
van omen landaart zoude kunnen houden ; zo weet men echter,
zo wel nit de Periodieke werken der Duitfchers, als uit de
Briefwisfeling over de Nederduitfche Uitgave, in dit Boek zelve
voorkemende, dat bet eene Vertaaiing aaar bet Hoogduitfche it :
geevende de onbekende Vertealer geene mindere blyken van par .
tydigheid, in veele opzichten, As van onbefchaefdheid in ande.
re. Bovenal fchynen zommige Tooneelflukken van den Amfter.
damfchen Schouwburg zyne gal in geduurige beweeging to bon .
den, zonder dat die fukken opzettelyir genoemd worden . Edit
Noot van den Vertaaler, bladz ., 213 voorkomende , heldert, ten
opzicbte van bet reeds gemelde, veel op . Daar flaat : „ UILEtl .
SPIEGEL was een borst van de Mode, zyn Levensbefchryver en Per
raaler zyn her ook." Dus een Driemanfchap van veel verwachting
in dezen !
Het Werk zelve , intusfchen , komt wel tq
voorfchyn, met moo! Papier, een mooije Letter, mooije Preii
tjes. Al to mooi voor een Uilen . Spiegel.
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LETTER-OEFENINGEN,
De Bybel, door beknopte Uitbreidingen, en ophelderende AanO
merkange, verklaard, d w j. VAN NUYS KLINKENBERC .
A. L . 3 . & Ph. Or. Hoo~ gl . in di IL Godgel . , enz .
Een en twintzgjte Deel. Te Amfterdam by J . Allart,
1790 . Behalven de Inleiding tot de Randelingen der
Apostelen, 152 bladz . beflaande, 520 bladz . In gr. o avo.
en ontdekt, by bet dooobladeren van dit Deel , bet

-M
. welk 't Boek, genaemd de Handelingen der Apostelen, ontvouwt, dat de Hoogleeraer Klinkenberg net verflaeuwt in zynen arbeid , maer denzelven opmerkzaem
Zyne inleidende Verhandeling, gaende over
voortzet .
de benaming van dit Boek , deszelfs Schryver, den tyd
wanneer, en de plaets waer, hy't opgefteld heeft, mitsgatlers den inhoud en 't oogmerk van dit Gefchrift , de
fchryfwyze daer in gehouden , de geloofwaerdigheid van
't verhael , deszelfs Godlyken oorfprong en gezag , benevens bet tydrektnkundige daer omtrent gade to flaen ,
't welk vergezeld gaet van een doorloopenden tydtafel,
en beflooten word met ene aenwyzing der voornaemfte
UitlegkundigG Schriften , behelst een aental van leerzame
onderrichtingen , die ter ophelderinge van . dit belangryk
En in de verdere verklaring
Boek kunnen dienen .
der voorgeftelde gefchiedenisfen , die ons de aenvanglyke
oprichting en toeneming der Christlyke Kerke, ontvouwen,
verleent zyn Hoogeerwaerde, naer gewoonte, ene zeer
gefchikte uitbreiding van 't gefchiedverhael , met byvoeging van doorwrogte overdenkingen, rakende etlyke voorkomende omftandigheden , die ene nadere opheldering beOm van dit laetfte , op nieuw , een flack
lloeven .
aen de hand to geven, zullen wy den Lezer thans mededeelen, 'sMans oplosfng ener tweeledige bedenking, over
bet al to driftig ilitvaren van Paulus tegen Ananias , en
zyne aengevoerde ontfchuldiging , als niet wetende', dat
Ananias Hoogepriester ware, volgens Hand . XXIII. 3-5,, Hier rilzen, zegt de Hoogleeraer, twee bedenkiAgeti
MITT . 1791 . No . 7 .
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Van aeoelang : hoe is bet mogelijk dat PAUL3g den Ho.
gepriester niet gekent hebbe , en, zo hij hem -al niet ge .
kent heeft, bezondigde hij zich evenwel niet tegen de regeren det Christelijke zachtmoedigheid? - Mate heeftlzic4
zeer veel moeite gegeven , en gansch verfehillende wegen
ingeflagen, om deze bedenkingen op to losfchen . Dan wj
zullen zeer kortelyk opgeven, hoe het ons is voorgekomen.
„ A. Het is zeer mogelyk niet alleen, maer het is zelvs
veer natuurlijk, dat PAULUS den Hogepriester niet kende .
Gefteld dat ANANIAS de wettige Hogepriester ware, dan
js het, uit hoofde zijner langduurige afwezenheid nit Jezuzalem, ligtelijk to begrijpen, dat PAULUS dezen man
van aengezicht niet gekent hebbe . Aen zijne liileding was
de Hogepriester niet kenbaer : want, buiten den plechtigen
Tempeldienst, droeg hij gewone klederen, Ezech . XLIV4
29. Ook kan PAULUS den Hogepriester niet daeraen kenmen , dat hij de plaets van den Voorzitter bekleedde
want, behalven dat bet twijffelachtig is, of de Hogepriester altoos de Voorzitter was in den Joodfchen Raed, warren deszelvs leden in dit geval niet plechtig vergaderd .
Zy waren alleen ten huize van den Overften- der Romeinfche bezettinge ontboden , om to onderzoeken, wat PAU%
LuS wel tegen de Joodfche Wet mogt misdaen hebben,
dat bet yolk zo zeer tegen hem verbitterd was. Het was
derhalven gene geregelde pergaderitig, de leden zullen on:
der elkauderen gezeten hebben , zonder den rang waer to
semen ; p dat het voor PAULUS onmogelijk ware, om to
weten wie de Voorzitter ware .
„ Maer de gefehiedenis geevt nog meerder licht aen deze
zaek .
Deze ANANIAS was to voren Hogepriester'
geweegt . Maer , bij gele nheid van zekere oproeren en
geweldenarijen, tusfchen 4ee Joden en Samaritanen was hij
afgezet , en in boeien naer Rome opgezonden . Toen hij
in zijn Vaderland wedexkeerde, wierd de Hogepriesterlijke
waerdigheid hekleed dpor Jc tATHAN , en deze vermoord
zijnde, Bond die plaets eenigen tijd ledig, tot dat ISMAEL,
door "ing HE$oOES AGJLUPPA Il, werd aengefteld . Nu
gebeurde de gevangenneming van PAULUS juist op dien
tijd dat het Hogepriester,anabt open Bond . Geduurende
dies tijd bad ANANIAS de ftQutheid, om zich tie waerdig .
beid ep de rechten van bet Hogepriesterfchap aen to mat1gen . PAULUS }gist derhalven niet, dat ANANIAS Hoge .
prit$ter was, en als zodanig,,geeerbiedigd moest worded ;
ulcer
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maer wel dat hij een indringer was , die zich deze waerdigheid zonder recht aenmatigde .
,, B . Maer handelde PAULUS met dit alles niet onbefcheiden, en ftrijdig met de voorfcbrivten der Euangelifche zagtmoedigheid? PAULUS wist zeer wel, dat hij, voigends de
Godlijke Wet, de Overften van zijn yolk met vloeken mogt,
vs . 5 . Hij heeft derhalven tegen deze wet niet gezondigd .,
Trouwens, de dienaers die hem beflraft hadden, berustteii
in zijne verdediging . Hij zal dan ANANIAS, die misfcliien
aen her einde zat, of welligt ergens ftond, voor eenen bijzonderen perfoon hebben aengezien .
,, Maer, gefleld zijnde, PAULUS heeft ANANIAS, welken hij
niet als Hogepriester kende, evenwel voor een lid van den
groten Raed gehouden . Doch de Overfle der Romeirifche
bezetting had de leden van her Sanhedrin bij zich ontbqden ; met om als Richters een vonnis to vellen over den
Apostel ; maer eenvouwig om to onderzoeken, waerom de
Joden zo zeer op hem verbitterd waren . --- Daerenboven, PAULUS werd, door den zich indringenden Hogepriester grotelijks beledigd, hij begon nauwlijks to fpreken, of
hij werd op den mond geflagen . ANANIAS verlochende derhalven zelfs zijne aengematigde waerdigheid . War wonder,
dat de Apostel toornig werd, daer hem, tegen alle wettest
van recht en reden , de gelegenheid benomen werd, om
zich, tegen de befchuldigingen van eene oproerige menigte,
to verantwoorden . Hij was en bleev een Mensch, aen menfchelijke drivten onderworpen , en hij was zeer gevoelig,
dat men hem die rechten door geweld ontnam, welke de
natuur zelve aen elken Mensch toeftaet .
Had hij op
deze onverdraeglijke mishandeling ftil gezwegen , de Romeinfche Overfte zou her hebben kunnen aenmerken , als
een bewijs, dat zijn geweten hem veroordeelde .
Voeg
'er bij, dat PAULUS de waerheid fprak : ANANIAS was eeu
gewittede wand , een affchuwelijke huichelaer, die rechtvaerdig verdient had, van God geflraft to worden .
„ Maer mag men denken , PAULUS erkent zelvs in zijn
antwoord, dat hem de drivt to verre vervoert hadde . Hi)
ontkent niet, dat hij gefcholden had ; maer verontichuldigd
zich daermede, dat hij den perfoon niet kende . Doch wij
RRun gaerne toe, dat PAULUS, hoe ver ook in de heiligheid
gevorderd , zijne gebreken bad ; dit erkent hij zelve edelmoedig, Phil . III. ia, 1 3 . War wonder, dat hem, in eene
rechtmatige gramfchap , onder de allerverachtelijkfte mishandeling, een onbedachezaem woord ontvallen zij !"
V 2
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Onderwys in den Godsdienst, door j . VAN NUYS KLINKENBER.G . A . L. M. S. S. Th . &Phil. Dr. Hoogieeraar in de
H. Godgel. enz . To Amf#erdam by J . Allart, 1790 . 11V
gr. octavo, 820 bladz .
ngevolge van de tweeledige verdeeling der Leerftukken
.van de Openbaring, in zulken, welken aen de Rede,
immers enigernlate, bekend zyn, maer door de Openbaring
nader opgehelderd en bevestigd worden ; en zodanigen,
wier ontdekking wy, alleen aen de Openbaring, to danken
hebben , en welken wy , wanneer de Rede aen zichzelve
g~laten was, nimmer zouden geweten hebben, bepaelt de
Hoogleeraer zich , (de eerst aengeduiden , in bet voorige
Deel, reeds verhandeld zynde ,) in bet tegenwoordige,
tot bet overwegen der laetstbeoogden . Hy brengt dezel.
ven tot drie voornante hoofdleeringen ; 1 . de Drieeenheid,
s. de Qorfprong van het zedelyk kwaed , en 3 . de leer der
Verzoeninge . In de ontvouwinge hiervan verklaert zyn
Hoogeerwaerde de gewoone leerftellingen der Kerke op een
geleidlyken trant , meermaels met aenwyzinge van de eenitemmigheid zyner Leere, met die der oude Godgeleerden ;
terwyl by de verfchillende begrippen van vroeger of later
dagen met alle befcheideiaheid behandelt ; hetwelk zyn Onderwys voor de Leden der Kerke , over 't algemeen, des
to nuttiger kan doen zyn.

I

Verklaaring- van den Brief aan TITUS, door J . L . TAN alas1iEIM . Uttgegeven in het oirfpronglyke door .1 . A . enR .
VAN EINEM.
Uit het Hoogduitsch vertaald . To Utrechk
by, W . van Yzerworst , 1791 . Behalven het J7oorwerk,
184 bladr,. In gr, octavo .
it drie goede met elkanderen vergelekene affchriften der
Voorlezingen van den uitlegkundigen Mosheim, over
dezen Apostoliiehen Brief , is dit Gefchrift vervaerdigd .
Deszelfs Uitgever van Einem verzekert ons , dat by des
Hoogleeraers Verklaring onveranderd mededeelt , om dus
's Mans echten arbeid gemeen to maken, Voorts heeft by
'er, by ieder afgehandeld gedeelte, nevens gevoegd, etlyke
beoefenende gevolgtrekkingen ; ook bier en daer enige nader
ophelderende aenmerkingen , en laetstlyk ene doorloopende
otafchryvinn van den geheelel; Brief, waerin by meestal des
Hoog-

U

J. L . VAN MOSHEIM, OVER DEN BRIEF AAN TITUS . 2$g.

Hoogleeraers TTerklaring volgr .
Opmerkzame beoe •
tenaers der Bybelfchritren zullen ook bier die regelmatige
denkwyze, welke den Hoogleeraer in zyne Uitlegkundige
Schriften zo byzonder eigen is, ontmoeten ; waerdoor des
Apostels voorftellingen, in derzelver bedoelde en verband,
regelmatig ontvouwd en duidelyk opgehelderd worden .
Men heeft des t'over reden om de aengewende moeite van
den Eerwaerden van Einem , met bet aen den dag brengen dezer uitlegginge van den Brief aen Titus, danklyk to
erkennen ; en, op bet nagaen zyner byvoegingen, die alleszins oordeelkundig overdagt zyn , zal men ook zynen
verderen arbeid gereedlyk goedkeuren .
Over 't alge .
meen zyn des Apostels voorftellingen in dczen Brief, als
beftaende grootlyks in leeringen, die betrekkelyk zyn tot
de byzondere plichten zo der Leerarer_ als der Leden der
Kerke, niet moeilyk to verftaen ; alleen heeft bier en daer
deze en gene fpreekwyze lire mindere of meerdere duisterheid , om dat ze op toenmalige denkbeelden fteunt ,
die thans minder gemeen zyn . Van then aert is , onder
anderen, de eisch, Tit . I. 6 ., dat een Opziender, die onherispelyk, vry van in 't oog loopende gebreken, behoort
to wezen, moet zyn eener vrouwe man, geloovige kinderen
hebbende ; ter ophelderinge van welken de Hoogleeraer bet
volgende bybrengt.
• Eenigen denken dat des Apostels mening deeze zij :
een Leeraar mag maar eene Vrouw neemen , maar dins
trouwen , gelijk dit in de Griekfche Kerlr gebruiklijk is.
Doch wiJ verklaaren bet met de meeste Uitleggers dus
dat de Opzieners maar 6dne vrouw to gelijk mogen neemen . De eerfte verklaaring kan geen fteek houden , om
dat hij van den tegenwoordigen, doch niet van den voorleden toettand der Christenen fpreekt. Moest bet anders
niet heeten : hij zal geweest zijn eener vrouwe man, of hij
zal dene vrouw gehad hebben ?
• Men zal bier tegen mogelijk zeggen : volgt dan bier
niet uit, dat de overige Christenen meet dan wine vrouw
mogten hebben ? --- bet antwoord op deeze tegenbeden .
king is zo moeilijk niet. Men moet de omf'andigheden,
in welke de Brief gefchreven wierdt, overwegen . Den
jo_den was de Polygamie of veelwijverij geoorloft . En de
Heidenen namen dit ook zo nauw niet . Deeze lieden verzaakten hunnen vaderlijken Godsdienst , en namen den
Christelijken aan . Fen Jood kwam , bij voorbeeld , met
drie vrouwen, en een Heiden met verfcheidene concubinen
V 3
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of bijwijven over tot het Christendom . De Christenen
konden bij hen niet aanhouden , om dezelve weg to zenden ; nadien de vrouwen zich dan tot de Overheid zouden
Vervoegd , en de Christenen als veritoorders der menschIijke maatfchappij aangeklaagd hebben . En hoe flt;gt zoude 'er dan de zaak der Christenen bij geftaan hebben ?
hoe velen zouden afgefchrikt zijn, om Christenen to worden ? Zij moesten derhalven , bij de opkomst van bet
Christendom, aan hen de veelwijverij toeftaan, en durfden de vrouweti niet van haare manners fcheiden . Zij
verhinderden derhalven alleen , dat de nieuwbekeerden
geene meer vrouwen namen , en dat , wanneer de vrouwen van eenen man ftierven, hij-'er, behalven dine, geen
rneer neemen durfde . Doch dat moet men op geenerleije
wijze dus verftaan , dat zodanig een man , die meer als
fine vrouw hadt, tot Bisfchop of Leeraar der Kerke zoude
verkozen worden . Paulss zegt daarom, dat Titus toezien
nest , dat niemand Bisfchop wierdt , als die geen , die,
bij andere noodzaaklijke eigenfchappen , maar dine vrouw
badt. De beminnaars en verdedigers der veelwijverij vin .
den bier derhalven niets, bet welk hunne mening begun .
Aigen, veel minder bewljzen, kan ."
Eire foortgelyke bedenking heeft 'er, volgens den Hoogleeraer , plaets , omtrent den eisch van geloovige hinderen
to hebben . Het kon toen ligtlyk gebeuren, dat de Vader
ten Christen werd, en de kinders daerentegen Jooden of
fleidens bleven . Zulk een kon een waerdig Lid der Kerke
zyn , maer by moest tot geen Opziender der Kerke ver
koozen worden . Een Opziender moest geloovige kinderen
hebben, zulken, die den Christelyken Godsdienst hadden
Aengenomen , en , overeenkomftig daer mede , gelyk de
Apostel voorts aenduid, een geregeld leven leidden ; out
dus alle ergernis van then kant to vermyden . Een Opziender,, fchreef daerom ook de Apostel, i Tim . III 4, 5 .,
rnoet iemand zyn , die zyn eigeit hula wel regeert, zyne
kinder: in onderdanigheid houdende , met alle ltemmigheid
want xn iemand zyn eigen huis niet weet to regeeren , hoe
tat by voor de Gemeente Gods zorg dragen ?
Overeenkomitig met deze verklaring Juid ook de omfchry .
ving, welke de Egrwaerde van Einem van dit Apostolifche
voorftel geeft, aldus . , Zulk een Oudite of Leeraar moest
,, geene in de oogen vallende gebreken aan zich hebben,
„ en alleen Une eenige vrouw ten huwlijk, en zulke kin.
„ ders hebben , die den Chrlstelijken Godsdienst hadden
„ aan.
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{londen, dat

zij teg+~h de &rbaarheid en matiigheta hattdelden , en zich
„ tegen de goede arde, die het Christbiidom Vordert, hal.
• ftettis Oerzefteden ."
En niet ongepast leidt zyn
Eerwaerde hier uit af, deze beti enehde gevolgtrekkingen .
,, De . Letraar moet ten minffen geene uitwendige onder
de oo en valleude gebreken hebben .
•
lets beduldend zijn de redenen tegeti den echt der
Geestelilken, als de Apostel then veroorlooft . - Maar,
dienaars van Christus! gedraagt u voorbeeldlijk, ook door
liehoedzaamheid en regehnatigheid, bij de voltrekking uwer
dchtverbintenis, en door heiligheid en trouwe, in de betragting dier pligten, welke deeze verbintenis van u afvordert
• Betretlrenswaardig is het, als een Leeraar godlooze,
-jfwijkende en ongehoorzame kinders heeft, dewijl de Ge .
meente Gods door hen geergerd wordt . Doch nog meet
is bet to betreuren, als men zichzelven daarvan de 1chuld
geven moet. Welk een heilige plicht is het voor dienaars
van Chrirtur, , hunne kinders zorgvuldig en Christelijk op
to voeden , eu lasterlijke met hoogst mogelijken ernst to
beftrafen !"
„

De Openbarin van JoANNES, den Theologus . Nait het
Grieksch. Door Y. VAN HAMELSVELD . To Amfleldam by
M . de Bruyn, 1790 . In gr . octavo .
et de afgifte van dit Stukje heeft de Heer van Hamelsveld zyne tack, in dezen opzichte, ten einde gebragt ;
en , gelyk men in 't algemeen reden geliad heeft , om's Mans
arbeid toe to juichen, zo zal men zyne poogingen, ow ook
het laetfte Bybelboek, de Openbaring van Yoannes, in ene
vloeibarer Vertaling to voorfchyn to doen komen, en met
korte Aenmerkingen op to helderen, gene aenpryzing weigeren . Schoon men al den Heer van Hamelsveld met moge
toevallen in zynen denktrant over dit Boek, zal men echter
moeten erkennen , dat by zich bevlytigd heeft, om deszelfs
inhoud oplettend na to fpooren ; en dat zyne daerover aengevoerde bedenkingen ene oordeelkundige bekwaemheid aen
den dag leggen, uit welken hoofde zyne voorftellingen wetl
gezegd mogen worden, die van vele bekwame Uitleggerea
ten minfte to evefaren, zo niet hier en daer enig meerder
licht over duistere fpreekwyzen to verfpreiden . Voor 't overige zal elk weldenkend Lez r met genoegen zien, da zy
9
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Ed., hoe overtuigend hem ook deze of gene byzonderheid
mogte voorkomen, zich echter over het ingewikkelde beftendig geen beflisfenden toon aenmatige ; zich niet vermeete
het raledzelagtige to ontknoopen, en veelmin onbezonnen, in
't geen by nog toekomend oordeelt, byzonderlyk in to driv .
gen : berustende, ten opzichte van dit laetfte, veelal in die
ftrelende verwachting , welke zeker niet verwerpelyk is,
dat 'er een tyd zal komen , in welken Waerheid en Deugd s
op deze Aerde, zal zegenpralen over alle Geweld, Onderdrukking en Gewetensdwang .
Zie bier, in fede van
een byzonder fuel van uitlegging, 's Mans opgave van den
inhodd defies Boeks, 't welk wy geoordeeld hebben den Lezer evalliger to zullen zyn .
Na- bet hoofd en opfchrift van dit boek, (dus luid zyn
voorftel,) HOOFDST . I .
wordt eerst de zedelijke toeftand van bet Christendom , geduurende den loop der voorige eeuwen, in den vorm van zeven brieven befchreven,
Waartoe JESUS zelf aan JOANNE, verfchijnt , onder zulke
beelden , Welken hem als den genad~i en en voorzienigen
befhuurer zijner kerk kenfchetzen . HOOFDST . I. 9-so.
Waarop dan die brieven zelven volgen . HOOFDST . U. en III .
Na de voorftelling van de veranderingen in den inwendigen ftaat van bet Christendom, voorzegt dit boek de uitwendige lotgevallen van bet zelve, welke bet in de wereld
zal ondergaan , en vervolgends de voornaamfte en uitflekend .
lie hoofdgebeurenisfen der wereld, doch in betrekking tot
de kerk.
Tot eenen grond van deze gezichten , gaat vooraf eeii
overheerlijk gezicht van God, als den regeerer der wereld ,
door wien deze lotgevallen en gebeurenisfen , naar zijn
Gbdlijk eenmaalvastgefteld plan, beftuurd worden . HoOFDST .
IV. en V .
Dan volgen de lotgevallen der kerk , zoo als zij telkens, bij bet openen van denen der zeven zegelen van bet
boek (*) van Gods taadsbefluit, door JoANNES in dat beeldfpra(*) flit boek , of liever deze boekrolle, was, volgends de
i'ertaling en aenmerking van den Heer van Hamelsveld, H . V. i ,
Met in , maer lag aen de rechtehand der Godheid . Ook was
bet niet gefchrcven van binnen ende van buiten, maer die boek.
Irolle was van binnen befchreven, en van buiten met zeven zege,
len verzegeld. „ Zeven zegels hingen aan zoo veele fnoeren,
en verzegelden de boekrolle van tusfchenwijdte tot tusfchen .
wiidte , zoo dat teikens, als een zegel geopend werdt, gezien
kon worden, wat dit gedeelte des boeks in zich bevatte :'

DE OPENBA1UNG VAN JOANNES .

29S

fprakig boek gelezen en befchouwd worden . HoOFDST .
VI-VIII . I .
Vervolgends de hoofdgebeurenisfen der wereld, die door
zeven Engelen, bij vervolg, als onder bazuinen-geklank,
verkondigd worden . HooFDST . VIIL p . -XI. i8 .
Dit afgelopen zijnde , ziet onze ziener in het bijzonder
den ftrijd der Christen-kerk met haaren grooten vijand, bet
hoofd der duisternis ; en wel eerst haare worllelingen met
bet heidendom, welk, door den SATAN opgeftoott, haac
vervolgt . HooFDST . XI. 19- --XII. 17 .
Dan haare worflelingen met het rijk van den Antichrist (*), welk onder den Christennaam meer dan hejdenfche vervolgingen aanrecht , tegen de belijders van waarheid en deugd . HooFDST . XIII. i -IS .
In alle welke worflelingen evenwel de Christenkerk flaan •
de blijft, en de waarheid van tijd tot tijd in 't licht komt,
(') Het ryk van den Antichrist, (duidende de benaming van
Antichrist geen- enkelen perfoon , maer een geheel foort van
Leeraers, ene bedorven geestlykheid aen,) is, volgens den Heer
s'an Hamelsveld, in zyne Aenmerking op Openb . XIII . I .
• bet rijk van geestlijke heerfchappij over de gemoeden , en
• gewetensdwang , bet welk vervolgingen om den Godsdienst
• aanrecht, en zoo veel en zoo heilloos kwaad in bet Chris• tendom heeft uitgevoerd ." Overeenkomftig bier mede was
zyne vroegere aenmerking op z Th. II . 3 , waerop by zich ins
zyne aenmerking op Openb . XVII. 5 ook beroept, waerom wy
deze bier nog zullett overnemen . Het komt hem voor , dat
men, alles nagaende, niet hebbe to twyfelen, wien of was wy
door den Antichrist, of den mensch der zsnde, to verftaen hebbe .
„ Wat is 'er , zegt by, natuurlijker dan dit 2 waar en wanneer onder Christenen eene volmaakte afwijking van bet Euan.
gelie des vredes en der liefde pleats heeft, waar kerklijke heerscht
zugt , voorfchriften van menfchen in plaats der godlijke gebo •
den , vervolging om den godsdienst , zich vestigen en duwdlillc
openbaaren , daar kan men den mensch der zonde enz . aanwilzen Even veel onder welke gezindheid der Christenen , waar
men fpreekt van beletten en verhinderen in bet onderzoeken
der waarheid, war men fpreekt van geweldige middelen , om
door barmen, vangen enz . bet geen men voor waarheid houdt,
to handhaaven , waar men , min of meer openlijk of ingewik .
keld, wit heerfchen over bet geweten, waar men de wereldlijke
snags to hulp roept , om , als 't ware, de waarheid to hefcher.
men , daar words deze verborgenheid der ongeregtigheid, of meer
heimlilk of weer openlijk, geoefend ."
V$
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en zegeViert , terwijl bet rijk der duisternis dens geheel
verftoord zal worden . HOOFDST. XIV. 1-20.
De verflooring vats dit rijk, en de rechtvaardige ftraffen
der Godheid over het zelve , worden in de volgende ge,%
zichten bijzonderer befchreven : onder bet beeid van zeved
plagen, door zeven Engelen, uit hunne met vuur gevulde
fchalen uitgeftort. HOOFDST . XV en XVI.
Onder het beeld eener Vrouwe , die na lang haar toA
ververmogen geoefend to hebben , van haare eigen boelen
wordt omgebracht . HvoFDST . XVII.
Under het beeld van Babel ., en deszelfs verwoesting ;
waarbll een treurlied over deeze verwoesting , en een zed
gelled op de overwinning van het Christendom , en de
heerfchappij van JESUS . HOOFDST . XVIII en XIX . i - io .
Deeze overwinning wordt onder het beeld van eenen
flrijd , de zege daarin behaald , en de gevolgen van did
kege , de heerfchappij der waarheid en deugdbeminnaaren ,
vertoond, en 411es befloten met bet laatfte oordeel der we,
teld . Hp WDST . XIX. 11- XX . 1-15.
Eintlelijk words , order het beeld der prachtige, vaste
en gelukkige hofftad des grooten Konings, bet geluk en de
lheerlijkheid van het Godsrijk , (den gezegenden toeftand
der kerk op aarde ,) als de voltoojing van apes s voorgedragen . HoOFDST. XXI--XXII
. 1-7En daarop volgt een waardig, en aan al bet voorgaande
evenredig befluit van dit Boek . HO0FDST . XXII . 8 -21 ."
De eenzaame Kristen, benevens drie Leerredenen door K . W.
OEMLER. Uit het Hoogduitsch . get eene aanprijzende
Voorreden van den Hoogeerw. Kooggel . Heer L . MEIJER .
S . S. Th . Dr. en Prof. Ord. aan 's Lands Ho o a School
to Franker , en Lid van verfcheiden Genootfchappen .
Pierde Stuk . Te Amfterdam by M . de Bruyn , 1790.
In gr . oiavo, 247 bladz.
It vierde Stukje, waer mede de flichtelyke Oemler zy_
ne Godvruchtige befpiegelingen , onder de benaming
van den eenzaamen Kristen, betuit ; vervat weder vyf getnoedlyke overdenkingen, die ten opfchrift hebben : Ik ben
Met voor deeze Wereld. Het Avondmaal . De Morgenftond. De
.RvondJtond en Ret verloopen Yaar . - Hier nevens zyn,
by manier van een Aa'nhangzel nog gevoegd drie Leerredenen, gaende (i .) over het aangenaame en nuttige in de
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flidle uuren der Eenzaamheid ; (2 .) bet zalige der genade ,
trekking Van Afar actn de harten det Me~hen ; en (3 .) het
kefdersjke van Gods heifem aan rtnse ,Ha?ten , by eenen
evervioedigen Oogst, wells gunttig rydftip zyn Eerwaerde
tot deze overweging geleid had . - )n 't behandelen der
Qpgg#ipem4e ©nderwerpeil Iteerstht beljendig die geest van
innemende ftichting , welke onzen liehryver by uirftek .eigen is, en dien by op zodanig ene wyze, gemoedlyk treffesrde, weet voor to dtagen, dAV kelAl detulken, die zicli
net zyne leerbegrip pen me altoos ktirinen verenigeti , 'e#
daedlyk ten goede door op geleid wdtdcA, Men heefc dit,
nit verfcheiden ftalen, welken Wy titl et dim uit '3 Mans
bedenkingen reeds bygebregt hebbeft , ten overvltiede ktfn .,
nen opmaken ; des hot flier noodig zyn zoude 'er nogmaels
een voorbeeld van op to leveren . Dan , met dit alles ,
mogen wy echter niet nalaten , des Lezers aendacht nog
voor een oogenblik to vestigen , op 's Mans nadruklyke
betuiging vat zylie ftille gelateliheid , in Qehoorzanie onderwerping aef do fchikkirigen der Godlyke Voorzienigheids
~ Hoe wenschlyk
wanneer hetn ranapeti fiogten treffet .
ware bet , dat wy altoos , daedlyk Van ganfcher harte ,
met hem kondeti zeggen, gelyk by tith-in dezen uitdrtikt
„ Ach l ik ben leder oogenblik aan Verfchelden toevallea
enderworpen , it weet niet , wat mij deezen dag , [hoe
gunftig de Morgdnttond z#ch oolr Vertoone ;] overkotnetr
zal . Misfehien hebt Gij , Algoede Vader ! tot mijn best
beflooten , om mij vaderlijk to tilehligen ; misftliien fin is
reeds aan den ingang Van eenen weg, die zeer bedenltlijk *
en met dooriien Wzanid is ; misfbhiett is de beker der fnl trven , dien Gij niij znlt aaubledefr i Otnj leeg to drinken s
seeds tot den -ralid toe g evirld . fk beef evenwel iriet, wanneer deeze gedachte in inij opkonit . Hoe troostrijk , hoe
Aoet, hoe aangaenaftm is mlj deeze belofte, „ dat alles tot
e, mijn best gefchiedt". Deeze helofte is mijne fterkte' ,
mijne aanmoedig4itg ! Hoe gewenscht is mij die verzekering ; „ alles koff uit de hand niijils goedertieren Vaders !"
Kan mij dare deeze kastijding Wel fchadc'lijk zijn ? moet
ze niet tot inijn best ftrekken ? lk gal dan deezeti dfiftkbeker, hoe bitter hij ook fmaAen •mooge, tot den bodem
toe ledig drinken ; want Uwe genade troost mil , en dus
snoet bet mij , daar ik U lief hebbe, en Uw kind ben ,
Loch tot hell gedijen . Ach ! bier werp ik mij gelaaten in
Uwe armen, ik geef mij geheel aan U over ; ik beveel U
pile tnijne wegen ; ,, Vader I niet ipijue , maar Uwe wille
Leer.
„ gefcwede I"
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Leerreden over i Sam. Y.il. 12b. uitgefproken 6 Febr . 1791 .
In de Kerk der Waterldndfche Doopsgezinde Gemeente to
Wormerveer , door ALBERT VRvER, Leeraar in die Gemeente . Ter gedagtenisfe zyner vyftigjaariga Predikdienfte, in drie Gemeenten . Ti Amfterdam by L . van Hulst.
In gr. Octavo, 42 bladz .
.line in alle deelen gansch ongekunftelde Leerreden ,
waerin , wel Been geletterd -Godgeleerde , maer eeu
Man, met eep natuurlyk goed verftand en ge.ond oordeel
begaefd, het woord voert ; die de genoeglyke aendoeningen
van zynen geest , by de overdenking van een afgeloopen
vyftigjarigen Predikdienst , ten iiartelykfte uitboezemr : des
ons dit Stuk een eigenaertig ftael levere van bet , niet gemaekte , maer wezenlyke, fentimenteele, dat bet kunftige
natuurlyk verre overtreft . Na een beknopt verflag van
't geen Samuel in den tekst aenleiding gaf, om to zeggen,
Tot hiertoe heeft on ; de HEERE geholpen , ene ontvauwing
van den zin dier uitdrukkinge , en ene aenwyzing van
't plichtmatige van Samuels edrag, bedient de Eerwaerde
Vryer zig van bet voorgettelde , ter opwekkinge zyner
Toehoorderen, tot de dankbare erkentenis van Gods weldadeh , en agtervolgende gehoorzaemheid zyner bevelen . -ht denkbeeld van verplichting brengt de gevoelig getroffen Leeraer voorts op zich zelven byzonder over . Met
vrolyken harte vermeld by het goede van Gods hnd ontvangen , in zyne opvoeding , opleiding tot den' Predikdienst , en onderfteuning in denzelven , tot op dat oogertblik ; daer by , in den ouderdom van 70 jaren , na een
voltrokken vyftigjarigen dienst , nog in faet is om het
werk zyner bedieninge waer to nemen ; bet welk hem, in
blyden gemoede, tot Gods eer dankbaer doet zeggen : Tot
hiertoe heeft my de MERE geholpen. Aen dit dankbaer em
plichterkennend voorftel hecht zyn Eerwaerde verder gepaste byzondere aenfpraken , die , zonder eenige gezogte
k .uiftenarye , op een hartelyken toon uitgeboezemd worden ; waerop by zyne Leerreden , met een gemoedlyk ge .
bed en dankzegging, naer de tydsomftandigheden gefchikt,,
ten einde brengt .

Do

J . G . STARINCH, LERRRLfE11'.

497

De hoog-bejaarde, dock in 't werk der bedieninge noch werk.
zaame en werkzaam willende blyven Godts - Gezant , of
Leerreden over 2. Petr. I. 13, 14. Ter gedachtenzrfe van
nen vyflagjaarigen Predikdienst in de Gemeente van
ouderak , uitgefproken den 27 Febr . 179r . Door j . G .
SThRINGL Te Gouda by W. Verblaauw, 1791 . Behalven het Poorwerk, 38 • bradz . In quarto.

V

R

uim den jaer geleden gaf de Eerwaerde Staringh zyne
Leerreden, ter o-edachtenisfe van zynen vyftigjarigen
Predikdienst, in de Uemeente van Hummel en Gouderak ,
In 't licht (*) ; en hierQp laet by by dezen volgen , die ,
welke by een jaer later uitgefproken heeft , ter gelegenheid, dat 'er vyftig jaren verloopen zyn, zinc de aenvaerdiging zyner bedieninge als Leeraer to Gouderak. Dezelve
behelst, na enige ophelderende aenmerkingen over den verkoozen Tekst , en bier uit wel ter fnede afgeleide leeringen , 's Mans voorftellingen, tot zyne byzondere omftandigheden betrekkelyk . In zyne voorige Leerreden een verflag van zyne Levensgevallen gegeven hebbende , bepaelt
by zich in de tegenwgordige tot een berigt van zyne Prediking. Hy herinnert der Gouderakfche Gemeente, zo bet
algemene bedoelde en de gewoone inrichting zyner Predikinge , als zyne byzondere poogingen , om in deze en
gene omftandigheden zodanige Stoffen to verhandelen, die
in onderfcheiden voorvallen by uitftek to ftade kwamen ,
met aenwyzinge hoe by 't 'er op toegelegd hebbe oni
heeds alleszins nuttig to zyn . Met aendoeningen van dankbaerheid den Godlyken zegen , over hem in zyn dienstwerk, geduurende het verloop van vyftig jaren, erkennende, voegt by 'er nevens zyne hartgrondige betuiging, om
op then zelfden voet to blyven voortgaen , zo lang hem
God de noodige krachten verleene, in de afwachting, dat
de aflegging zynes aerdfchen tabernakels , daer by reeds
den ouderdom van 74 jaren bereikt heeft , veelligt haest
aenftaende zyn zal . Voorts befluit by zyne Leerreden
met weliggerichte aenfpraken , ene treffende dankzegging
en fmeekbede , welk een en ander eigenaertig aen zyne
Wat wyders de uitotnftandigheden beantwoord .
voering betreft , de Eerwaerde Staringh toont dat zyn
vuur,
(') N. 41g . Pad. Letteroef. V, D. bl . x S7.
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vanr ; 4f hoen zyne jaren hoog geklommen zyn, nog verve
van uitgedoofd is ; en men zal doze tweede Jubelrede wel
waerdig vi>1den, qm by de eerfte geplaetst to worden .
Pedenvoeringen ter Inwyding der volbouwde Tekenzaal voor
het Deplirtement der Tekenkunde, en vqn de Gehoorzaal en
Schou*plaats voor het Departement der Natuurkunde , in
het Gebouw der Maatfchappye Felix Meritis to Amfter.
dam ge4ouden 3 en so Nov . 178p . Door e. aoNN,
Hoogl. in de Ontleed- en Heelkunde aqn hot DMorl . Mop
School
to 4mJt., enz . erz. To Amferdam by J. C. Sepp
en A . Fo*kke Simonsz., 1790 . In gr . 4avo, 1Iy bladx .
,

it tweetal Redenvoeringen door den Hoogleeraar
ter hwyding van de twee Zaalen , Moor bet TekenD
en Natuurkundlg Departement, in bet aanzienelyk gebouvw

BONN,

der Maa4chappy Felix Meeritis, op den 3 en 2o November 1789 uitgefproken , zyn van lien cart , dat dezelve
niet flegts voor den Hoorder aangenaam , en ter bereiking
van derzelver oogmerk voldoende, zyn geweest ; maar teffens voor den nadenkenden Leezer , uit hoofde van haar
onderhoudenden fchryfftyl, veele daar in vervatte weetenswaardige byzonderheden, ook nu nog, van waarde zyn .
De eerfte Redenvoering, ter Inwyding der volbouwde Tekenzaal, heeft ten onderwerp : de voordeelige Zamenwooning
en onderlinge betrekking der Tekenkunst met andere IfunJten
#n TWeetenfc appen . Na de Tekenkunst tekenagtig befchreven
to hebben, telt de Hoogleeraar de verfchillende Kunften en
Weetenicllappen op, welke haar nutte lesfen en een Tyke
voorrjad van ftoffe, ter bearbeiding, aanbieden ; dit word gevolgd door een gefchiedkundig Verhaal van haare Opkomst,
Aanwas , Bloei en Uitbreiding,
van de verfchillende Volken , by welke dezelve aangekweekt wierd , en die
reeds groote Meesters in de tekenende Weetenfchapp ep opleverden, toen zy nog by anderen onbekend, of flegts in
haare geboorte, was . Na de lotgevallen deezer Weetenfchappen befchreven to hebben, gaat de Redenaar over tot bet
Plaatdrukken, waarvan de uitvinding, onderfcheide wyzen
en gcmaakte vorderingen , met die van de daar aan grenzende Kunften teffens voorgefteld worden ; by welke gele•
genheden aan een groot aantal beroemdeMannen, die zelve
deeze Weetenfchappen bearbeid, of tot haare verbetering
en uitbreiding hot huwle bygedpagen hebben , met verfchul-
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khuldigde hoogacbting gedacht word . Dit leid den Auiheur tot de oprichting der Genootfchappen en Maatfchap .
tot de oprichting van bet Oeffenfchool der
pyen ,
Tekenkunst in deeze Stad, welke thans in eene Academic
hervormd is . Waar by, ten befluite der Redenvoering, alle,
ale gfoote voordeelen door den Autheur opgeteld worden,
Welke de T, kenkunde, uit den arbeid der overige Depar .
iementen , die met haar de Maatfchappy, onder den naan;
lean Feltx Meritis (Gelukl~ig door Verdienften) uitmaakt,
trekken kan, met deezen daarby gevoegden wensch, dat de
Schilder- en Beeldhouwkunst de Tekenkunst, in fiaar Oeffenfehool, vergezellen of eerlang volgen mogen,
dat
de daar aan grenzende Kunstzaal tot ten bewaarplaats der
Werkftukken van groote Mannen aangelegd worde , door
welker jaarlykfche ten toonflelling niet alleen Vreemden
llerwaarts gefokt ; maar inzonderheid onze eige Landgenooten aangefpoord worden , om zich aan zulke voorbeelden to fpiegelen, en dus door de loffelyke poogin gen deezer
IVlaatfchappy , vereenigd met die der aanzienelyke TekenAcademie deer Stad , de oude roem der Amfterdamfche
Teken- en Schilderkunst weder herleeven moge . --lets tot meerdere aanpryzing deezer Redevoering to willen zeggen, zoude overbodig zyn ; gene aanmerking welke
de Recenfent , onder bet doorleezen daarvan in gedagten
fchoot , kunnen wy niet we6rhouden to melden - zy is
deeze : dat de Ant heur, by bet Gefchiedkundig ~erhaal,
van den tyd der uitvinding en beoeffening der Tekenkuns ;
op pag. Ig , ten opzigte der Israeliten •, zich alleen bepaalt
by het vermoeden van den beroemden WINKELMAN, die, uit
bet vervoeren van een groot getal werklieden van Jerufalem
in de Babylonifchq gevangenis, daaruit bLlluit, „ dat, ter
„ dier tyd , de tekenende kunften ook aldaar niet onbe„ kend noch buiten oefening geweest zijn :" daar bet echter uit bet II. Boek van Mozes Cap . X$XVI, en voig. onbezwistbaar blykt, dat dezelve den Israehten reeds eeuwen to
vooren bekend geweest moeten zyn, en zy dezelve ongetwyffeld uit Egypten medegebragt hebben ; want om hier
een Wonderwerk to vermoeden, zal wel niemand invallen,
en, zonder eene behoorlyke kennis der Tekenende Kunften,
waren zy onmogelyk in ftaat geweest, de gereedfchappen ,
de Cherubims, &c . voor den Tabernakel beftemd, to kun .
pen vervaardigen .
De. tweede Redevoering heeft ten onderwerp, het voortrefelyk nut esncr beafer4ijg der Prgefenderv*eiyke Natuur-
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tuurkttnde ; dezelve is in twee Afdeelingen onderfcheiden, d '*
ifte ftrekt, om, langs den weg van algemeene Natuurbw
fchouwing, tot de byzondere Proefondervindelyke naarfpo,
ring op to leaden . De 2de, om, uit deeze eerfte be g inzelen
der Natuurkunde, tot de toepasfing derzelve op de daarmede naauwverbondene en verhevene Wetenfchappen op
to klimmen . Ook deeze Redenvoering hebben wy met groot
genoe&en geleezen, en liet ons •beftek zulks toe, wy zouden met nalaaten , daarvan een uitvoeriger verlag onzen
Leezerei mede to deelen.

,erhandeling over de beweerde gewettigde AfJtgmming der
Heeren Van $REDERODE VAN BOLSWARD , uit REINOUD
den 11. I-leer van Brederode, Vianen, enz . ftrekkende ten
be*yze van de ongegrondheid der voorgem . Afftamrning ;
en kunnende dienen tot het Aanhangzel der Yaderl . Historie van j . WAGENAAR, 1791 . In gr . o'avo, 67 bladz .
'[gene opmerking , onlangs voorgefteld, in het Byvoeg,~ zel, op den uitgegeeven Ge chtboont der Heeren van
Brederode (*), nopens de gewettigde Afftamming, der ovengenoemde Heeren uit dat Huis, heeft aanleiding gege ven tot dit Gefchrift . Deszelfs Opfteller betuigt volitrekt
geehe perfoneele inzigten to hebben , maar alleen , der
waarheid hulde doende, door dat berigt genoopt to zyn,
om de gegrondheid daar van to onderzoeken . En dit onderzoek , 't welk de gronden aan de eene, en de daar
tegen opkomende bedenkingen aan de andere zyde, naauwkeurig overweegt, is van dat gevolg, dat de Schryver bet
voorgeftelde onaanneemelyk verklaare, 't welk hem zig des
aldus doet uiten . „ Uit al het voorz . vertrouwt men, dat
„ het in het Byvoegzel tot den Geflachtbogm der Heeren
„ van Brederode aangevoerde gezegde, als of, fchoon dat
„ algemeen onderfteld wordt , dat de tak van REINOUD
„ de III . Heer van Brederode, in den Perfoon van woL„ FERD , in 't jaar 1679 uitgeftorven zoude zyn , het
„ echter federt uit echte Befcheiden zoude blyken, dat 'er
„ nog heeden gewettigde nakonlelingen 'uit then tak zou,, den gevonden wordea, niet genoegzaam is, om de al„ gemeene onderftelfing, gefchoeid op zulke goede gron„ den, uit den weg to ruimen ; en men dus ook, zoo lang
(1) Zie 1V. 41g. irad, Lcn. IV. D. bf. spz.
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'er geen dugtiger bewyzen , om al bet voorfchreevene
op to helderen, en de, tegens dat voorgewende, ftry.
dende ftukken uit to leggen, worden aangevoerd, niet
wel de nu nog in weezen zynde Heeren van Brederode,
nit Reinoud van Bolswaard gefproten , voor afflamme,, lingen uit eenen gewettigden Zoon van REINOUD den
• III, houden of erkenneu kan ." ,r- .-- Intusli hen zal bet,
fchryft by ten clot, „ ons byzonder aangenaam zyn, wan• neer wy in eenige ftellingen ons misgreepeu , of in
• eenige= gevolgtrekking gedwaald mochten hebben, door
• des kundiger to worden voorgelicht , en door de pro• ductie van echte flukken overtuigd worden , dat wy
„ met de algemeene onderftelling in eeu verkeerd begrip
• verkeeren, en dat nog ten huidigen dage dat zoo zeer
„ aanzienelyk Geflacht, by mangel van wettige Geboorte,
• ten minflen by wettige afflamming, uit eenen Gewettig .
• den afflammeling, waarlyk onder ons aanweezig is . • Wy hebben ook , (voegt by 'er by,) geenfints voor• gehad , om de tegenswoordige Heeren van Brederode,
• uit Resnoud van Bolswaard gefproten, hunne Bidder• matigheid of Adeldom to betwisten .
Zuiks was
• noch ons doel , noch onze zaak ; wy hebben alleen de
• gewettigde afflamming , welke word voorgegeeven , on„ derzogt en naar onze meening beflist ."

Vaderlandsch Woordenboek oor/pronklyk verzameld door j.
KOK, XXlffle en XXlIlfle Deel. Met Kaarten, Plaaten
en Pourtraiten . - Te Amfleldam by J . Allart, 1 790 - In
gr . oftavo 751 bladz .

adien men in 't voortzetten van dit Woordenboek eenpaarig denzelfden voet houdt , zo behelst diet Deel
N
weder, even als de voorigen, eene groote verfcheidenheid
van Artykelen, raakende 's Lands gefchiedenisfen, en des .
zelfs merkwaardige byzonderheden , welken men dus gereedlyk kan nagaan . Tot een nieuw voorbeekt der uftvoeringe flrekke de beknopte befchryving van MaaslandJluis,
of by verkorting , MaasJluis ; waartoe wy ons in deezea
to eerder bepaalen , om dat dit Dorp bekend ftaat als bet
grootfle, fraaifle en welvaarendfle der Zuid-Hollandfchc
Dorpen .
„ Hooptwaarfchijnlijk moet , (volgens dit berigt ,) de
naamsreden gezogt worden , in gene Sluis, reeds in overLETT . 1791 . NO . 7 .
X
ou •
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oude tijden aan de Maaze geleid, door welke de Heerli}k •
heid Maasland haare uitwatering had . Volgens eene ge .
meene overlevering nam de plaats haaren oorfprong van
twee huizen of hutjes bij deeze Sluis gebouwd , in welke
de Sluiswagters woonden, die, vervolgehs, door den aanbouw van meer Huizen , in eene Buurt veranderden , en
alzo den grond leiden van bet thans aanzienlijk Dorp .
„ Verfcheiden oorzaaken hebben zamengefpannen tot bet
bewerken van den tegenwoordigen hloei en welvaart . De
gemaklijke overtogt van hier op den Briel, en omliggende
Gewesten ., was 'er eene van ; de andere, bet leggen nazi
eenen fchans , binnen welken de inwooners hunne veiligheid vonden,. doch die, door de Spanjaards, ten tijde van
bet beleg van Leiden, wierdt ingenomen. Doch de voornaamtte oorzaak zal geweest zijn , de voegzaame gelegenheid tot de Visfcherij, vooral van den Haring, weleer de
hoofdneering van den Staat . Van hier dat bet getal van
}luizen en Inwoonders allengskens is toegenomen. Van den
Jaare 1632 tot 1132 was bet getal der eerlen van 582 tot
foro aangegroeid , bij welke in de negen volgende . Jaareu
nag 22 zouden gekomen zijn . Indien de gisfrng van zom ,
migen doorgaa , zou men 'er , voor ongeveer vijftig Jaaren , bij de negen duizend Inwooners geteld hebben .
„ Maaslandfluis, dus veeleer het aanzien van eene Stad
dan van een Dorp hebbende , heeft eene zeer voortrefFelijke mime Haven , buitendijks, aan de Maaze ; zij dient
tot een uitwatering voor bet Westland , en tot eene legplaatze voor de Harixrgbuizen en andere Schepen . Ota
haar diep en fchoon to houden , heeft men twee Spuijen
aangeleid, die in eene groote Kom zamenloopen . Het opgehouden water, met geene kleine kragt hier uit ftroomende, voert bet flik na de Maaze, 't welk anders den grond
allengs zoude ophoogen . Binnendijks heeft bet Dorp twee
Graften, met fraaie Huizen bebouwd, en van net gefchoorerre Boomers beplant . Men ontmoet 'er , daarenboven ,
verfcheiden ruime Straaten en een Marktplein . Twee Kerken zijn'er to MaaslandJluis, ten dienfte der Hervormden
de Kleine of de Oude, en de Groote of Nieuwe Kerk . De
Oude Kerk ftaAt op den grond eener aloude Kapelle , en
wierdt gebouwd in den Jaare 1596. Twee jaaren daarnaa
diende zij , vodr de eerfte maal, ten openbaaren gebruike.
In vervolg van tijd ftond -zij , naa bet laouwen eener nieuwe Kerke, eenigen tijd gefooten , doch wierdt , in den
Jaare 1664, wederom geopend .. Het fterk toeneemend ge.
tal
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tal van Inwoonxlers zal daartoe aanleiding gegeeven heb-.
ben Immers vindt men aangetekend , dat alteen in bet
Jaar 1642 drie honderd vijf en veertig perfoonen , .deels
vreemdelingem, deels inboorlingen, tot Leden der Gemeente wierden aangenomen . Zeven jaaren vroeger waren 'er,
op ddnen Namiddag , vijfticn kinderen gedobpt . Voorts
heeft de Oude Kerk weinig aanziens ; bet is eene ruime
langwerpige Zaal, met den Predilcftoel aan bet einde . --De Nieuwe of Groote Kerk flaat op, den grond van den
bovengemelden Schans. h i den Jaare 16zg wierd daar aan
de eertle fleen geleid, en , door eenige opgekoomene ver
traagingen, ruim teen jaaren hater, de eertle Leerrede gedaan . Het is een regehnaatig Kruisgebouw, gebouwd naar
bet Betlek van de Noorder Kerk to Amtlerdam . Eerst
ftondt 'er een vry, zwaare Toren op de Kerk . Zedert heeft
men , in de plaats daar van , aan bet Westeinde, den tegenwoordigen fchoonen Toren gebouwd . Van binnea
pronl:t de Kerk , onder andere fieraaden , met een pragtig
Orgel , daaraan ten gefchenke gegeeven door den weldaa .
digen Heer COVERT VAN WYN , O1zd-Penningmeester der
Vzsfcherij ter deezer plaatze , en op den negentigten verjaardag van den waardigen Grijsaart , in den Jaare 1732
voor de eertle maal gebruikt . Bij dit gefchenk voegde de
edelmoedige geever eene fomme , om uit derzelver rentett
den Orgelist to befoldigen . Tot eere van 's Mans waardige naagedagtenisfe kunnen wi niet naalaaten , onder weer
andere blijken zijner goedgeefsheid, zo ten nutre der Armen, als tot fierand der Plaatze, aan to tekenen, dat hid
de voornaamfte bekostiger geweest is van een gemaklijken
fteenen Trap , met eene ijzeren Leuning , dienende tot
eenen opgang na den hoogen Maasdijk, en van daar na
de Haven en de, groote Kerk . Bij die van lllaaslandjlui.z
wordt , hierom , nog heden , de naam van VAN WYN ill
dankbaare zegening gehouden .
Onder de openbaare
Gebouwen verddienen nog genoemd to worden bet Regthui:
of Dorphuis, zijnde de Vergaderplaats van bet Geregt, en
van bet Kollegie der Visfcherije . Het Gemeenelandrhuis ,
waarin Dijkgraaf en Heemraden van Delfiand hunne Vergaderingen houden ; een aanzienlijk Gebouw . Het Wee
:huis , tamelijk grout, en van ruime inkomfteu voorzien .
„ De Regeering van MaaslandJluis beftaat uit Schout ,
vijf Zetters , of Burgemeesters , en zeven Schepenen. Bet
Kollegie van Visfcherzj beftaat nit vijf Boekhouders van de
bijzondere .eederijezz , en uit twee Stuurlieden , zo als
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men hier en elders de Schippers der Vischhoekers noemt :
want die der Haringbuizen hebben geene zitting in deeze
Vergaderinge . Drie Predikanten neemen 'er bet werk der
Bedieninge waar , ten behoeve der Hervormden i met vier
Ouderlingen , en even zo veele Diakenen, maaken ze den
Kerkeraad nit.
„ De Visfcherij , met het geen daar aan verknogt is ,
is de hoofdbron van bet beftaan en de welvaart der Maaslandf uizers , vooral van de Kabbeljaauw , die deels versCh
verkogt, deels, onder de gedaante van Zouten Visch, wijd
en zijd verzonden wordt. Daarenboven hebben veele Ingezeetenen bun befl:aan van Bokking, welken zij van Diepwaterfchen Haring rooken, met kleme Pinkjes aangevoerd .
Eindelijk vaaren van deeze Plaats ook veele Schepen ter
Koopvaardije . Ligt is bet to begrijpen, dat men 'er Lijnbaanen , Scheepstimmerwerven , Zeilemaakerijen en andere Handwerken oeffent , tot bet uitrusten van Schepen
noodig."
Aardryks- . Gefchied- en Koophandelkundige Atlas van Europa. Tweede afievering , beheizende Poolen Hongaryen
en Pruisfen . Te Dordrecht by de Leeuw en Krap, 1790 .
3 bladen in gr . folio .
et veel genoegen hebben wy opgemerkt , dat de
tweede Aflevering dezer Atlas de eerfte Aflevering
merkelyk overtreft ; zo wel in belangrykheid vzn berichten, als in zuiverheid van taal en fpelling . Een en andere
aanmerking zullen wy 'er alleen iiog op mededeelen . Onder
de Producten van Poolen, hebben wy de zo genaamde Poolfche Manna niet gevonden ; een voedfel dat in dat land
echter aanmerkelyk veel gebruikt , en door de Landlieden
van so Juny tot bet einde van July , in de Weiden eu
moerasfige Plaatfen, verzameld wordt . De waarde van een
,i)antzicher gulden, in Hollandsch geld opgegeeven, vinder,
wy to naauw bepaald : want, dezelve zal dan alleen 8 ft .
z t penn . Hollandsch waardig zyn, wanneer de Wisfel tusfchen Amflerdam en Dantzich a 415 grog voor t g vlaams
is. Maar, hoe dikmaals is die cours hooger of laager ! Het is waar, dat de Poolakken weinig of niet ter Zee vaaren : intusfchen weet men, dat Dantzich omtreht 8o Schepen van soo a 40o Tonnen in Zee heeft, welke telkens of
en nan vaaren ; doch Dantzich en Thorn liggen in den
Kris ;
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Kring van Pruisfen, wordende bet omliggende land daarom
ook Poolsch-Pruisfen geheeten ., zo dat dit bericht eigenlyk
niet ftrydt met de opgave, die wy in deze Atlas, omtrent
de Scheepvaart der Polakken, aantreffen .
Een 'beknopt bericht van het Koningryk Poolen wordt
in de vierde Kaart medegedeeld, waarvan de volgende gefchiedkundige befchryving bet middenvak uitmaakt.
,, De Poolen rekenen hunnen oorfprong van de Sa,rmaten, of uit een tak der Sclavonifche Natie . Alles wat men
van Koning LECH verhaalt , is zeer onzeker . Vast gaat
het, dat een Boer , MAST genaamd , omtrent den Jaare
840, den Hertoglyken Zetel bekiom ; dat zyne Nakomehngen then nog een geruimen tyd na hem bezaten , en bet
daar van daan komt , dat alle binnenlandfche mededingers
naar den Troon , nog heden , Piasten genaamd worden,
MICISLAUS de I voerde in 964 bet Christendom aliereerst in . BOLESLAUS de I matigde zich de Koninglyke
waardigheid aan ; maar zyne Opvolgers moesten bier weder zo lang van afzien, tot dat PREMISLAUS, in 1295, de
Kroon voor altoos opzette . KAZINIR , de grootte, kwam
1333 aan de Kroon, beveiligde zyne landen, eigende zich
Rood-Rusland toe , gaf aan zyn yolk heilzame Wetten ,
fchonk den Jooden groote vryheden , ftichtte de Hoogefchool fe Cracow, en befloot in 1370, na eene loflyke regeering van 37 Jaaren , den Piastifchen ram . 't Is aan
1-Iem, dat Poolen zyne eerstgefchrevene Wetten , verfcheiden Rechten-, Steden , Paleizen, en andere Gebouwen , to dan .
ken heeft . In deeze zelfde eeuw, waren de Stenden voor het
eerst vergaderd . En werdt in 1386 , door bet Huwelyk
van HEDWIG, Koninginne van Poolen, met JAGELLO van
Lithauwen , dit Groot-Hertogdom het Ryk ingelyft . JAGELLO werdt hierop een Christen , nam den naam van
ULADISLAUS aan, en Ibchtte alzoo den 3agell%hen ftam ,
die, tot IS72 , den Poolfchen Troon bezeten heeft . Fly
bragt Samogetie onder zyn gezag, en overwon, in 1410,
de Duitfche Ridders . Zyn tweede Zoon, KAZIMIR de III
nam dat gedeelte , dat nu Pruisfisch Poolen beet , odder
zyne befchutting . Het overige moest de Duitfche Orde to
teen houden . Onder SIGUSMOND den I werdt de Markgraaf ALBREGT, in 1525 , van Grootmeester dier Orde tot
Hertog van Pruisfen verheven, en bleef leenroerig aan deze
Kroon . SIGUSMOND AUGUSTUS breidde de magt des Ko .
ningryks uit , maakte Courland leenplichtig , en met hem
gierf de mannelyke .7agello%he line, Ng dezen werd
X 3
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tot Koning gekroond, die naar F°rafi;~tyk vluchtte, en gevolgt werd op den Troon , door STDi'nr BATTORI , een Vorst van groote hoop . Zyne navolgers waxen SIGUSMOiJD de III, en ULADISLAUS de IV, die
fn 1647 de Briefposten op den Duitfchen voet invoerden .
TJa eene beklaagelyke tusfchen Regeering , kwam JOHAN
XAZIMIR. aan de Kroon , doch die by uit misnocgdheid
nefrleide , en naar Frankryk trok . lly werd opgevolgd
door MICHAEL WISNIAWICKI, JOHAN SOBIETSKI, AUGUS'.rus de 11, STANISLAUS LES7ZYNSKI, AUGUSTUS de III ,
en eindelyk door den tegenwodrdigen Koning STANISLAUS
PONIATOWSKI, [welke, den 3den May I79I, de Troon erf•
lyk verklaard heeft, in bet htlis van Keur- Saxen .]
„ De Verdeefng van Poolen is nog to versch in geheugen, om 'er niet een enkel woord van to gewaagen . filet
voorgeeven of zulks to vooren beraamd was , is volflrekt
valsch . De waare rede is , dat de Keizerin , Koninginne
van ffohgaryen, tie aauzienlyke Starosdye van Zips in bezitting neemende , bier nit argwaan ontftond, en Rusland
zo wel als Pruisfen begreep , dat , zo Oostenryk eifchen
op Poolen hadt, zy ook de hunnen moesten doen gelden .
Al ras troffen zy een Tra&aat van Verdeeling, waarin Oostenryk eindelyk ook werd toegelaaten . Ingevolge van dat,
deed elk zynen eisch in 1772 , nam de geeischte Latiden
gewapender hand in bezit , en werd deze Verdeeling door
niemand gehinderd ; maar zelfs door een Ryksdag, in 1773
gehouden, goedgekeurd . Rusland verkreeg bier door Pools
,Lyfland , her Palatinaat , Poletzk , enz . met eene bevolking van oirka i,6oo,ooo zielen . Oostenryk , de Koningryken Galicin en Ladomeries, met 2,280,796 .ielen ; en
Pruisfen nam West- of Poodsch-Pruisfen naar zich , met
J86o,ooo zielen ."
HENDRIK VAN ANJou

tysgierige Verhandeling'en, Brieven en Gefprekken, van mo .
$ES IMEN,DELSZOON. Uit het Hoogduitsch vertaald , en met
Aantekeningen en het Levers van den Autheur verrydt, door
C. MENDER A BRANDIS , Lid van de Maatfohappy der
Nederlandfche Letterkunde to Leyden, van het Zeeuwfche
Genootfchap der Weetenfchappen to hlisfingen , en verfcheiden Dichtlievende Genootfchappen . Tweede Deel , to
Leyden by P. Pluygers . In gr . o6avo, 2,93 bladz .
ti
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dit Tweede Deel worden de uitmuntende, Brieven, vast
ideliWysgeerigen MENDELSZOON, over de Asndoeninbren,
me-
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lnede edeeld. THEOKLES, een Engelsch Wysgeer , heeft
zyn Vaderland voor eenigen tyd verlaaten , om een yolk
to zoeken , dat juist to denken waardiger acht dan vry
to denken . Duitschland fcheen hem dit yolk to belooven .
Hy trok dt.Ir van fchool tot fchool ; en had bet genaegen,
om, onder de gedaante van een nieuwsgierig Reiziger, alle
de Vergaderingen van geleerde Genootfchappen, onbekend,
by to woonen . Geduurende zyn verblyf to * * * , heeft
by met eenige jonge Edelliedeil, van zynen fmaak, vriendfchap gemaakt . Onder deezen is by zeker Jongeling , EuPHRANOR genaamd, bet meest toegedaan ; en uit liefde
voor denzelven, houdt by zich eenigen tyd aan de S* * *,
(denkelyk de Spree) op. De Jongeling bezoekt dikmaals
bet eenzaam verblyf van THEORIES, alwaar zy, in genoeb
Tyke fl:ilte , hAnne uuren aan de Vriendfchap en de Letteroefening wyden , en wanneer de Jongeling genoodzaakt
is, zich van zynen Vriend to verwyderen, zetten zy hunne Onderhandelingen in Brieven voort . De XV Brieven,,
die zy over de Natuur van bet Vermaak gewisfeld hebben,
worden , als den Autheur by toeval in handen geraal :t
zynde , medegedeeld , en beflaan met de Byvoegzels 234.
bladzyden .
Men heeft in Duitschland opgemerkt , dat bet getal der
Zelfmoorders jaarlyksch vermeerdert, zedert bet Lyden van
den jongen T'Ver#her een algemeen Leesboek , onder , de
Jongelingen en jonge Dochters, geworden is . De fentimenteele fchriften van deezen tyd, en daar onder eene Biographic van Zelfmoorders , vermeerdert dit getal nog telkens„
en doet ook in ons Vaderland , door bet vertaalen dier
vertederende Schriften , die aanfleekexde ziekte doordtingen, en gevaarlyker worden . Zeer gepast heeft MIENDELSzOON deeze dwaasheid , in zyne Brieven van een Engelschman , ten toon getaeld : en bet is van veel belang
voor alle Natien , dat by niet enkel bet misdaa~ ige van
den Zelfmoord heeft aangewezen , volgens de Leer aan
eene Voorzienigheid ; maar zelfs overtuigend beweezen
heeft , dat , volgens bet Leerilelzel der Natuuralisten zelve, de Zelfmoord eene misdaad is ; omtrent de eeril;e zegt
by , na verfcheidene hunner redenen aangevoerd to hebben : „ Nog gene Bepaaling moet ik, den Verdeedigers van
den Zelfmoord, in bedenking geeven .
,, De hevigheid der Hartstocht , die den tot den Zelymoord beflotenen foltert, kan ons eenig medelyden over
zyn treurig noodlot afvergen , maar de geoorloofdheid van
zyX 4
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zyne daad geen gewigt byzetten . Wat toch kan bet kwaad
zyner begaane misdaad van hem afwenden? ,DeHartstopht
heeft zyn Verltand overweldigd ?" Wat noemt men anders
kwaad, dan de tiranny der Hartstochten over bet Verftand?
Moet bet kwaad zelfs' dan tot zyne eigene ontfchuldiging
dienen ? Dan zdu een Moord gebillykt zyn, wanneer zy in
de verregaande Hitte eener woedende gramfchap gefchiedde .
En PHEDRA's :nisdaadige Liefde moest ophouden misdaadig
to zyn , om dat zy van de hevigfte Hartstocht verteerd
werdt .
• De tot nu toe nader bepaalde twistvraage is derhalven
deze : „ Kan bet Verfjand den Menfchen ooit de Zelvmoord
aanraaden ?"
• Zal bet Verftand hem aanraaden, dan moet een koel
overleg ons verzeekeren, dat alle de Goederen dezer Aarde,
voor ons, voor eeuwig verlooren zullen zyn : dan moet bet
ten minften hoogstwaarfchynlyk wezen, dat noch tyd, nosh
overweeging, in ftaat zouden zyn, om eenen kwellenden
indruk to overmeesteren . Wy moeten de zwarte damp ,
die uit de Moeras der Hartstocht opftygt, geheel verftrooid,
en de Voorwerpen alleen in hun geheel befchouwd hebben .
Ln zou bet Leven ons dan evenwel verveelen ? Zouden wy
meer Rampen dan Heil voor oogen hebben? Wie van alle
Zelvmoorders was ooit in zulke omitandigheden? Of welk
een t ngelukkig Sterveling zou ooit over zulk een Noodlot
Zuchten ?
• Gy ziet, edele Jongeling! dat ik tegen de Voorvechters der Zelvmoord toegeevende geweest ben . Het ollvermogen van bunne Overweeging , om eene fmertelyke gedach~e to onderdrukken, heb ik, wanneer zy voor bet toekomftige verzekerd zyn, goedwillig voor eene ontfchuldiging doen doorgaan . Hoe veel zou een ltrenger Zedenmeeste; bier nog tegen to zeggen hebben?
• Maar dit toegeftaan zynde ; zo blyft bet geval, in bet
gefchilpunt, volgens onze denkbeelden vooronderfteld, vast
onmogelyk . BLOUNT, die in de hoop van zyne liefde be .
droogen wordt ; SIDNEY, w elke .d e Dichter doet vreezen t
dat by zyne Beminde, door zyne ontrouw, gedood heeft ;
MELLEFONT , die wezenlyk door zyne onmenschlykheid
daar toe aanleiding zal gegeevea hebben ; kunpen nit de beflisfing dezer twistvraage geene gronden tot haare ontfchul ..
diging hoopen .
• Indien gy ooit beulint hebt, EUPHRANOR ! zo plaatst
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geheel en al iii den elendigen toeftand dezer wan .
hoopenden . Gevoel alle de fmaad van een bedroogen Minnaar ; bet berouw van een Trouwloozen, en de verfchrikkelyke fmarte van een Verleider, in haar grootften omtrek .
Nog nleer ! laat alle deze rampen, als een ontzaglyk mengfel, over din enkel hart uitgeftort zyn . Wel nu? Blyft 'er
dan aan den Elendeling geenen anderen Troost over, dan
Vergif en Dolk ? Indien de Verftokte zelfs tegenwoordig zynen boezem voor alle troostgronden fluit ; wanneer bet Verfland, de Vriendfchap, de geheele Natuur, ja de Godheid
zelve, voor'doove ooren predikt ; zal de tyd dan geen heilzaam flof der vergetelheid over zyne Wonden flrooijeu ?
Zal de opvolgende toekomfte hem niet geheel en al hervormen, en in een kring van geruste Aandoeningen plaatfen,
in welken by den tegenwoordigen ftorm van verre kan waarneemen ? Onderftelt , by ontkent de Voorzienigheid , by
ontkent de goedheid van God, die alles , ja EUPHRANOR ,
alles ! tot ons bestzyn fchikt ; heeft by dan zulke elendige
denkbeelden van de natuur onzer Aandoeningen , dat by
zou kunnen gelooven, dat de Donder, die thans over zyn
hoofd rolt, onophoudenlyk in zyne ooren zal ruisfchen?
En bier van zou hem bet Verfiand overtuigen? - 0 Neen!
de Hartstocht, de zwartfte Hartstocht, heeft zyn gezicht
benevelt . En wanneer by als lpheel koel, met den Dolk
in de hand, zyn befluit fchynt to overweegen ; dan moet
men zich noch niet door den ichyn laaten bedriegen . Het
is de wilde , halftarrige Gemoedsrust van den verftoktften
Zeluhaater ; bet toppunt van alle woede, die bet Ver(tand
nog vender van hem verbant, dan bet dobberen der uitgelaatenfce Wanhoop ; want deze vaart dikmaals in Woorden
uit , zonder zich tot die ontzaglyke daad to verheffen .
„ Gy dwaalt, edele Jongeling! wanneer gy meent, dat
de Zelvmoord her zegel drukt op de Zedelyke Goedheid van
een karakter . Niet op de Zedelyke Goedheid in 't gemeen .
Het Tooneel heeft haar eigen Zedelykheid . In bet Leven
is geen Zedelyk Goed, dat niet op onze Volmaaktheid gegrond is : op bet Tooneel is bet integendeel alles , wat in
de hevigfte Hartstochten zynen grond heeft . Het oogmerk
van bet Treurfpel is, Hartstochten to verwekken, en de
fnoodfte misdaad , die op dit oogmerk doelt , is op bet
Tooneel welkom . Hierom is ook de Zelvmoord , tooneel~undig, goed . Het berouw van eenen oROSMAN, de Geweetenswonden van een MRLLEFONT, zouden hunne borst
flochts zwakjes fchynen to beklemmen, indien zy ons met,
X 5
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door he-, allerontzaglykst Befluir, van bet t endeel-mer .
tuigden ."
Onder de verfcheidene bewyzen, welke de geleerde Jood
2axwoert, om aan to toonen , dat de Zelvmoord , in de
eogen der Natuuralisten zelve, een misdaad moet zyn ; is
de volgende, een der bevattelykfe . , Breng uwe Wysgeeren (namenlyk ,de Natuuralssten) Evnox! in die luisterryke vergaderingen, in welken Lediggangers den duuren tyff
in bet Pharofpel verkwisten . De Wysgeer .kan de minfle
tleinigheid tot zyn nut aanwenden . Hoe Beer Bladen in
tat feel verlooren worden, zo veel to meer zet de ervaatene S-peeler 'er op . Zyne Hoope ryst met elk verlies.
Hy zou dwaaslyk handelen, die deeze Hoop befpotten en
een nieuw Spel begeeren wilde . Ons geval is even zo gefleld. Ook dan, wanneer bet vertrouwen op de goedheid
van God ter zyden gefteld woadt, ryst, met elk ongeluk
dat ons in deeze Waereld ontmoet, de Hoop, dat bet be-ter zal gaan . Die anders denken zyn met bygeloovige
Vooroordeelen befmet , volgens welke zich die Speelers,
in bet zelfde kaart-doorfchieten , niets dan Ongeluk voorfpellen, om dat eenige Proeven daar in mislukt zyn . Bona
'er bet vertrouwen op de goedheid van God by, dan ver
meerdert zy de Hoope, am zo wel in dit, als in bet toekomend, Leven gelukzaly'ger to worden . Ja, volgens myn
onwef#rlegbaar grondbegidfel , moet deze in de Beraadflaging geheel niet in aanmerking genomen worden .
„ Maar, dit alles wel overlegt , ja dit alles eens
toegeflaan zynde, ziet gy dan niet op welk een
fyne fluitrede, op welk eene kleinigheid bet in
deze, zo hoogstgewigtige, zaak aankomt ? Een
Reuzengebergte , dat zich am een hair bel.
weegt, zegt een Hebreeuwsch Dichter .
„ 6 Eunox ! thans verloogchent gy bet karakter van
die Wysgeeren die gy wilt voorftellen. Zy kunnen on .
magelyk zulk eene taal voeren . Zy kunnen nets voor eene
kleinigheid houden , wat hen bet Veriland gebiedt. Het
beilig Verfland l dat by hen de plaatze van eene Open .
hearing vervult . Zy moeten voor alle fluitredenen , zy
mogen nog zo fyn, zy mogen nog zo ver gezogt zyn,
hunne knien met eerbied buigen . Van deeze hangt hunne
Gelukzaligheid af. Ik zou alle de Gronden, die gy voor
,den Zelvmoord bygehragt hebt 3 op een Moord in 't gemeen toepasfen . Hoe zeer zouden zich dan uwe Wysgeexen kxommen, en hoe ver zouden zy hunne fluitredenex
moe-
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nnoaten zoeken, oni de itrafbaarheid van dezen Gruwel
to verdedigen .
,, Maar .ik berisp dit Gedrag niet . Het Verfand en de
Reden zyn of alks, of nets, waardig . Waarom zien wy
de voorwerpen onzer begeerten altoos door bet kunstglas
der hlartstochtets aan ; en de Gronden , die ons daarvan
afhouden, befchouwen wy nooit, dan na dat wy den Verrekyker omgekeerd hebben ? De Sluitredenen, tegen den
Zelvmoord, wendt men voor, rusten alleen op vergezogte
Waarheden . Zeer wel ! Maar waarop rusten de Beweegoorzaaken, die ons tot den Zelvmoord aanzetten? Welke
nietswaardige kleinigheden zyn bet! Het verlies van omen
goeden naam ; de gedachten wegens de geringe waarde,
waarin wy by onze Medewormen geraaken . Het Berouw ;
cen al to laat , eti dikmaals onnut, gevoel van een Misdaad, aan welke wy ons fchuldig gemaal t hebben . De
Vernedering ; een Koning die nu aan de Roeibank geklonken tit. Hy beval , en moet nu gehoorzamen ; Hy was
met Goud, en is nu met Yzer, verierd . Hoe klein en
verachtelyk is dit alles in de oogen van bet gezond verb
ftand ? En evenwel beftormt men de Natuur en de Godheid, om dat zy den Menfchen voor zulke Rampen blootitelt . - Maar de Mensch zelve, de grootheid van dezen ingebeelden Koning, alle zyne Denkbeelden en Daaden verdwynen , worden kleiriigheden I zo dra men heft
van deeze zyde befchouwd . Het is billyk, dat zich eene
Kleinigheid om Kleinigheden bekommert ."
Het clot van dit Tweede Deel maakt eene vernuftige
beoordeeling uit, van $PALDING's Gefchrift, over 's Menfchen Be/lemming , van welk Gefchrift men onlangs in ons
V'aderland een nieuwen druk, in 't Neerduitsch, heeft ten
voorfchyn gebragt . MENDELSZOON fchynt, in die beoordeeling, eerst aan 's Menfchen Beflemming, zodanig als die
door SPALDING voorgedragen is, to twyfelen : doch by laat
die Twyfel daadelyk door eene Godfpraak oplosfen ; wier
eerfte bewys zegt , dat de Beftemming des Menfchen beitaat, door, in den ftaat van verftandige kennisfe, de oogmerken van God to vervullen , voort to duuren , volmaakter to worden, en, in deze Volmaaktheid, gelukzajig to zyn.
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ene Dichterlyke ontvouwing van Simfon's merkwaardigen leevensloop, die een aantal van treffende tafereelen behelst, waar toe 's Helds Vaderlandlievende Dapperheid, en tevens zyne overhellende neiging tot de Min, den
Autheur overvloedige ftoffe aan de hand geeft, die 'er zig
ook by ultftek wel van heeft weeten to bedienen . De
Schryftrant, in deezen gehouden , is regt gefchikt, om bet
chara6ter van Simfon in bet juiste licht to plaatzen , de
onderfcheidene gefteldheid zyner Minnaaresfen op bet leevendigfte of to maalen, en ons treffbnde onder bet oog to
brengen , hoe Vaderlandliefde en Minnezugt bet hart van
Simfon herhaalde keeren fliugerde ; tot dat by eindelyk,
dour Delila verlokt , de mishandelingen zyner Vyanden
wreekte, op eene wyze, die hem, en eene menigte zyner
haateren, onder de puinhoopen van een ftaatelyken Schouwburg, deed fneuvelen . Onder bet verhaal zyner heldhaftige en wonderdaadige bedryven, words ons de denk- en
handelwyze, zo der Israelites als der Philiftynen, nadruklyk afgemaald . En, met eene oordeelkundige Dichterlyke
vryheid, doorvlegt de Autheur zyne vo©rdragt van t een
en antler, met tusfchenkomende voorvallen, die hem meermaals aanleiding geeven tot fchoone fchilderingen ; waarvan by , gelyk ook van verfcheide byzondere
S.
fen, dikwerf gebruik maakt, om des Leezers aandagt tot
leerzaame bedenkingen op to leiden ; en hem wel byzonder de weifelende werking der menschlyke hartstogten .te
doen gadeflaan .
Van dit laatfte geeft by ons een
welgefchetst Tafereel in 66ne der overpeinzingen van Simfin, na bet deerlyk lot zyner Bemindg to Thimnath, die,
benevens haar Vader, bet jammerlyk flagtoffer van de
wgede der Philistynen geworden was . Dit geval had SimJon , volgeus bet Dichterlyk verhaal, in diepe mistroos,tigbeid gedompeld ; bet deed hem mymerend een afgezonderd
verblyf op eenc rots to Etham verkiezen, alle envergezeld
van zynen boezemvriend ?ehuil, welke to vergeefsch tragtt~ hem weder op to beuren : des deeze, moedeloos, naar
Zora trok, om Vader Manoah van alles berigt to geeven . -Simfon, dus geheel eenzaam, gaf zich ganschlyk over aan
zyne mymeringen . Hy had op Etham's rots een boschje
9 e-
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geplant, in 't zelve een kleinen tempel van cypresfenboomen gefticht, en aldaar eene hoogte opgeworpen, waar
toe by de aarde gebezigd had, welke by en 31ehuel verzameld hadden van de plaatze, alwaar zyne geliefde Mahalath
verbrand was geworden .
• In then groenen Tempel nu , (dus vervolgt bet verbaal,) en op deezen heuvel gezeten, ovtrpeinsde Simfon
de ganfche gefchiedenis van Mahalath, en liet zig aldus
hooren .
• MAHALATH! hoe fchoon, hoe bekoorlijk, hoe bevallig waart gij ! Die u aanfchouwde moest u beminnen 1 die
u hoorde werd betoverd ! en die eenmaal met uwe tederbaid begunfligd werd, kon nim.mer zig de ilaavernij der
liefde onttrekken !
• Ik zag u , en aan uwe voeten vallende, zwoer mijzt
getroffen,hart u eene eeuwige hulde! - Getrouw ben
ik, MAHALATH 1 Ik rust op uwe Asfche ! - of liever,
1k verfchaf my een eeuwige onrust op dezelve .
,, Hoe zoet is de liefde! - Maar hoe wrang is de
nagedagtenis , wanneer men die voor altoos ziet uitge.
bluscht.
• Waarom is die zugt ons ingefchapen ? Waarom wee.
ten, waarom ondervinden wij, dat 'er zaligheden op dee .
ze aarde zijn?
Wij zien ze van verre ; wij offeren
allest op om ze to naderen ; wij ftrekken de begeerige armnen uit ; de toppen onzer vingeren raaken ze aan ; ons
hart fpringt uit onzen boezem dezelven to gemoete ; bet
fmaakt ze van verre ; bet geniet ze in zulk een maate,
en, na dit alles,
dat derzelver gemis doodlijk word,
hebben wij eene fchaduw gegreepen ! -- Zien wij onze
fmagtende begeerte to leur gefteld ! -._. En worden wij,
door die zelfde hand , die ons de volheid van gelukken
aanbood, in den grondeloozen afgrond van ellenden nedergeftooten ! - Wreede terging ! Waar toe dient gy? En hoe zijt gij overd6n to brengen , met die onwederftandlijke zugt, om to leeven en naar bet geluk to grijpen?
• In de armen van MAHALATH vond Ik den Hemel
Zij zelve was een Engel ! ik was enkel vergenoegen .
Mijn geluk is voor eeuwig gevestigd! riep ik . Ja! antwoordden de bevalligfte lippen, SIMSON! mijne liefde is
eeuwig. Voel op mijn hart ! bet klopt geheel voor u .
Zonder u was bet zonder beweeging . --- Zij drukte mij
op dat getrouwe hart,
wij fpraken niet , en echter
hebben wij elkander nooit zo veel gezegd .
„ De
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,, De zuiverfte Huuvvlhjksverbintenis Voerde onze very
maaken ten top , wij ftenden opt punt, om den grooe .
ften wetrach der verliefdenrvervuld to ziel MARALATH! - .4
Riles werkte mede om then to helper vervullen 1 , -~ *
ilegts eene beuzeling dreigde ons. geluk to ftooren! een&
beuzeling, die ik zebve lusfchen beiden geworpen had!
eene der. onz2ligfte • raadzeis, die inner zijia Ritgegeeven .
• Floe veal heliport 'a niet toe,, om dat geene re very
krijgen , dat onze voorbaarigheid of ons vooroordeel met
deer naam van geluk bef umpelt! en hoe weinig is,'er noo .
dig oni ons- in de zekerfte anheilen te : dompelen ! 0 Opperweezen ! welke gedagten moet her g~evoelige, het lijden*t
de, hart zig van Uwe waereldbefchikking women?
Immers zijt Gij goed? immers zijt Gij rechtvaardig en al .
magtig?
en deeze toneelen ?
Deeze heuvel?
Deeze asch van MAHALATIL? ---•„ Simsort ,bedagt zig eene goede will . Zijue traanen
droogden allengskens . Hij hefte de oogen van den heuvelt
naar den Memel . Hij zugtte, doch elke zugt verligtte zija
boezem . Eindelijk rees bij op, en riep met verve eying :
• Ja! dit alles overtuigt mij to fterker, mijn God I van
Uwe almagt, goedheid en rechtvaardigheid ! MAIIALATH
is de ontrouw van haaren minnaar, let verraad haarer
broederen , de wreedheid van hem, die haaren J'ammerlyken dood bovenal berokkend heeft, en de ellende van dit
leeven ontweeken . Zij kent geene verdrletlljkhedeh of
kwellingen meer ! Zij rust eeuwig ! Haare onfchuld en
deugd hebben haar begeleid! Zij is gelukkiger daft ik! --Waaroin zou ik dan langer haare asch befchreiem, daar ik
reden heb die to benijden? - Zij feed re veel, daarom
werd zij verlost ! en om dat ik haar dit' lijden ber©kkend
heb , daarom moest de wijze haarer verlosfing mijn beul
zijn, en ik een gedenkteken oprigten , waarbi} mijn marteling vereeuwigd werd . Onzalige heuvel ! Ik dagt in u
mijn trooster to vinden , maar zie , gij word mijn medogenlooze pijniger .
• Wie zou nu anders verwagten dan dat sIMSON van
den heuvel weggefield , of then omgeworpen en vernietigd zou hebben ? --- Wat deed de man, die dus voortreflijk redeneerde? vraagt gij .
Hij zettn~ zig andermaal op den heuvel, en bevogtigde hem op nieuw met
een vloed van traanen , om dat hij de asfche van MAiALATH in zig befloot.
„ Verwonder u unet over het gedreg van sI tsoN ! keer
in-
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fn uzelven , en gij zult 'er niet minder tegenflrijdigheden
en grillen ontdekken. De menfchen handelen doorgaands
geheel anders dan zij fpreeken . Indien alle woorden daa .
deft waxen, de waereld zou bijna een Paradijs zijn, veele
afzonderlijke deelen zouden , bttiten twijffel, als dan gem
lukkig wee= ; dock zou het geheel wel zo fchoon en
voortrefiijk zijn als het nu is? Wij moeten de waereld in
zijuen faamenhang befchotwven , om 'or de Wend en Bewond.eraar van to warden ."

Proeve van een Zedekundig Zakboek voor bet 7olk van IWo
derland , door A. J . VERBEEK . Te Dordrecht by H. de
Haas, 1790 . Behalven de Voorreden , 288 bladz. I)*

octavo.

edenkundige voorflellingen, inzonderheid met betrek
" king tot de betragring der Gezellige Pligten , die in
de dagelykfche Zamenleving onderling ter harte to neemenzyn, beknoptlyk to ontvouwen, bet verpligtende daartoer
leevendig to leereir apmerken , en derzelver waarneeming
door voorbeelden aan to moedigen, is het hoofdoogmerk
van den Heer Verbvek, in 't opftellen van dit Gefchrift .
By tragtx% hierdoor zynen Landsgenooten een Stukje in
handen to geeven , bet welk zy , als een leerzaam Zakboek , mogen aamnerkea , waarvan, zy° in alle omflandigheden, 't zy in de Stad, op het Land, of op Reis, met
cen aangenaam. getroegen een nuttig gebruik kunnen maaken .
Gaarne had by zig, gelyk by ook by den aanvang bedoelde, inzonderheid van Vaderlandfche Voorbeelden, ter nayverige opwekkinge, bediend ; doch by heeft
'er minder kunnen verzamelen dan by hoopte . Niet, o n
dat 'er geen voorbeelden van gezellige deugden order onze
Landzaaten gevonden worden ; maar om dat men bier to
Lande niet zeer gewoon is, dezelven in openbaare Gefchriften aan to tekenen . Ter dier oorzaake heeft by veelal
zyne toevlugt moeten neemen tot buitenlandfche voorbeelden ; egter zo niet, of ook nu, en dan gelukte het hem
Vaderlandfthe aan to voeren . - Indien deeze zyne onderneeming begunfligd worde, zal by op dit eerfle Stukje
eeu tweede laaten volgen ; en in dat vooruitzigt verzoekt
by zyne landsgenooten vriendelyk , „ om hem de treffen„ de gebeurtenisIfen , die , of in hun geflacht , of in den
„ king burner bekenden, zyn voorgevallen, mode to deer lei),
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„ len , op dat by daardoor gelegenheid krijge , dezelvet$

„ als voorbeelden van navolging aan zijne tijdgenoten en
„ nakomelingen voor to ftellen . "
's Mans onderneeming is , boven alle tegenfpraak, nut.
tig , en zyne uitvoering heeft zo veel gevalligheid , dat
by , met bet hoogfte regt , alleszins aamnoedigitng , om
verder voort to vaaren , en onderfteund to worden , verdiene . Het thans afgegeeven Stukje brengt ons , voor den
geest, de verpligting tot bet vergeeven van vwongelykingen,
de weldaadigheid , de milddaadig held , de dankbaarheid , de
edelmoedigheid, de onbaatzugtigheid, de eerlykhefd , de kinderlyke liefde en de huwelyksltefde .
leder deezer Deugden !felt de Heer herbeek in een treffend licht ; en zyne
bygebragte Voorbeelden dienen daadlyk , om den Leezer
ter navolginge op to wekken ; waar onder nu en dan Vaderlandfche bedryven voorkomen , welken niet min fterk
dan buitenlandfche geagt mogen worden . --- Bus voegi
hy, by zyne aanmerkingen over de verpligting tot weldaadigheid, tea fchoonen trek y wel waardig, dat bet voorval
der vetgetelheid ontrukt wotde .
„ Wij zouden zegt hij , onze Landgenoten to kort
doen , indien wij hier met flilzwijgen voorbij gingen een
daad , die voor veele andere loflijke bedrijvon, in fchoonheid geenfints behoeft to wijken, en welke, , op pnzen Va.
derlandfchen grond voorgevallen, ten bewijze verftrekt ,
dat de deugden van weldadigheid en edelmoedigheid in Nederland ook geeerbiedigd worden .
„ De Heer de Len&., een vermaard Dordrecfitsch Koopman , die, wegens zijne brave denkwijze , na zijn dood
nog in boogachting is, en blijven zal bij zijne weldenkende ftadgenoten , had , gedurende eenige jaren , in Compagnie met den Heer Kuiter een koopmanfchap in hout gedreven.
Eenige dagen , na dat deze Compagniefchap
gefcheiden was , wil bet ongeluk , dat de loots , waarin
voor een aanmerkelijke fom aan hout bewaard wierd, ongelukkig verbrandde.
De Heer de Leng, die van den
voorndemden handel was afgeitapt, had zijn Vriend, voor
wiens rekening alleen de gehele fchade, die door den brand
veroorzaakt was , nu natuurlijk lopen moest , met eene
hartelijke deelneming in zijn ongeluk, en met een beklag,
gelijk bet doorgaans gaat , kunnen been zenden , zonder
dat remand zulks als een fluk van onedelmoedigheid zoude
veroordeeld hebben .
Maar neen : - overtuigd , dat
dit ongeluk niet aan de fchuld van zijnen Vrkud was toe
to
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to fchrijven, even min als hij het aan zijne wijsheid to danken had, dat de Compagniefchap juist eenige dagen voor
dit ongeluk gefcheiden was, zoo gaat hij naar zip vriend,
en heeft de edelmoedigheid hem to verklaren, dat hij ge .
reed is, om de heeft in de fchade van den brand to dragen,
even als of de Compagniefchap op den tijd, toen dat onge .
luk voorviel, nog werkelijk beftaan had .
„ Dit was, in de daad, een uitilekende trek van weldadigheid , die bet Character van den Heer de Leng de grootfte
Maar de Heer Kuiter, die het geluk had,
eer aandoet. om van den Hemel met tijdelijke middelen rijkelijk 'bedeeld
to zijr., niet minder edelmoedig ten dezen opzigte dan zi . n
vriend, had de grootheid van ziel, om dit aanbod dinnbaar van de hand to wijzen ."
Overbekend zyn de menschlievende bedryven der broe .
ders Narrebout , vanWoltemade en den Predikant van Roijen,
in 't redden van genoegzaam hoopelooze Schipbreukelingen, welken de Heer herbeek bier gepast herinnert . Zodamg een gebruik maakt by ook meermaals van zulke lof.
1~ke voorbeelden , die ons de Vaderlandfche gefchiedenisfen aan de hand geeven ; en als by gelegenheid vindt, oni
min bekende aanmoedigende voorvallen to melden, zo bedient by 'er zig gretig en wel ter fnede van .
Zulks
doet hem, van de Edelmoedigheid handeleiide, ook bet volgende bybrengen :
„ juffrouw Walen, to Dordrecht, vele onaangenaambeden van hares eigen broeder ondergaan hebbende, had dezen in haar Testament geheel van hare nalatenfchap uitgefloten, en den HeerPieterVernimmen, haren Neef~tot eenigilen erfgenaam aangefteld .
Ziek geworden zijnde, en
haar einde voelende naderen, ontbiedt zij haren Neef Pernimmen hij zich, en geeft hem kennis van het geen zij, ten
zijnen voordeele, in haren uiterften wil bepaald heeft .
De Heer Vernimmen bedankt haar voor hare genegenheid en
goeden wil , maar toont haar to gelijk aan , dat zij eett
broeder heeft, die, volgens de billijkheid, de eenigfte erfgenaam van alle hare goederen behoort to wezen .
Zij vertelt hem de reden van bet ongenoegen, da zij tegen
haren broeder heeft opgevat, en dat hij haar nooit verfchoning over de aangedane belediging gevraagd .heeft.
De Heer Vernimmen toont haar, hoe onbetamelijk bet z ou.
de zijn, om met zulk eenen haat tegen haren eigen broeder
de eeuwigheid in to happen , en gaat vefvolgens naar den
Heer Walen toe, onderhoudt hem wegens zijn gedrag omLETT . 1791 . NO. 7•
trend
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trend zijne zuster, fpoort hem aan, om met hem naar haaf
toe to gaan, en een einde to maken van her ongenoegen,
dat tusfchen hun beiden plants heeft . Dit gelukt
hem - zo dat bij niet alleen de verzoening to weeg brengt,
maar daarenboven ook Juffrouw Walen doet befluiten, om
op her zelfde ogenblik haar testament, ten voordele van
haar broeder alleen , to veranderen . --- Met was flegts din
dag na daze Jterffelde vriendfchap, dat Juffrouw Wales het
tijdelijke mt het eeuwige verwisfelde .
• Zoude de}ze daad van edelmoedigheid den Heer Per,
nimmen niet meer wezenlijk genoegen verfchaft hebben,
dan al her geld , 't welk hij van Juff'rouw Wales zoude
geerfd hebben e'
lets ter, befluuring van mijnen Medebroeder . Wt het Hoogduitsclz
Van D'ALLERA . Te Dordrecht by , de Leeuw en N . van Bp,
en, 1790 . In gr. octavo, 135 LladzE E ne verzameling van wel overdachte Zedelesibn , zodaniger
d

wyze ingericht, dat ze gefchil t zyn, om invloed to hebben
op het Hart . Ter bereikinge hiervan neemt de Heer d'4llera
the reeks van zedekundige onderwerpen in overweging, en deelt
zyne raedgevende lesfen nopens dezelven mede, met aenwyzing,
hoe ene regtmatige befluuring des Harten daeromtrent ter )vezenr
tyke bevorderinge van waer geluk trekt ; terwyl de veronagtzaming hiervan den weg tot onvermydelyken rampfpoed baenr .
Tot een voorbeeld van zynen fchryftrant dienen zyne aenmerkingen nopens de gematigde denkwyze omtrent , en bet regte genot
van, den Rykdom, waerover men zelden juist oordeelt, en waervan men nog zeldzamer een goed gebruik maekt.
• De waare Wijze, (zegt by,) fchat die niet gelukkig, die
alleen wegens hunnen Rijkdom daar voor worden gehouden . Hij
houd flaande, al wil men zelfs niet hooren, dat het waare geluk
en de waare eer alleen een eigendom zij van die geenen, die den
Rijkdom zien, zonder daar door to worden aangedaan ; die den .
zelveh bezitten zonder hem re misbruiken .
• Ik geloof zeeker, dat menige deugd niet word geacht, om
dat men haare waarde en haare heerlijke gevolgen niet kent . Meer
nit gebrek .van een recht begrip van dezelve, dan nit afkeer van
dat Been , waarcoe zij verbind, trekt men hear wanbedrijven
voor, die zij voor flrafbaar verklaart .
„ Een rijke Deugdenvriend kan, naast een goeden lrorst, der
Godheid bet meest nabij zijn . Hij kan alle de eed4e neigingen
van zijn wetwillend hart bevreedigen . Dit vermogen dankt hij
aflnen Rijkdom, urn dat bet zonder denzelven, bij alle verdienlien,
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iteu, blj her beste willen, geene plaats konde hebben. De Rijke,

lndien hij ten Menfchenvriend zij, beeft hulpmiddelen, teegens
bijna alle de rampen des leevens, in handen, en zoo hij ze niet
altijd kan verhelpen, hij kan ze ten minflen verzachten .
• Maar hoe dikwijls wordt de Rijkdom tot oogmerken miss
bruikt , waartoe bij niet wierd gegeeven ! In plaatfe van hem,
overeeukomflig zijne beftemming, tot uitoeffening van menschlievende bedrijven aan to wenden, wordt men hoogmoedig daarop , veracht de arme Medemenfchen , word men trotsch, hardnekkig , eigenzimrig en dikwijls affchuwelijk . War wint men
door dit misbruik van her heilzaamfte mtddel?
„ De Wijze verlangc niet naar Rijkdom ; verlangt niet naar At.
anoede . De gelukkige Middenfland is zijn wensch . Doch deeze
gelukkige ftand is zeldzaam, en bijna nooic word hij gekoozen .
Remand loochent in deezen Middenitand zijnen Rijkdom, om
z ich daar uit to verplaatfen ; niemand arbeid, om zich daar mede
to bevreedigen : en die geenen , die gelukkig genoeg zijn zich
daarin to bevinden, gevoelen de grootheid van hun geluk niet,
en zijn alleen to vreede, om dat zij zich niet boven hun hand
verheffen kunnen .
„ Men verdeelt de Menfchen in Rijken en Armen . De geluk .
kige Middenfland maakt geene bijzondere afdeeling uit . Hij
word niet geacht, hoewel men de afbeelding van denzelven geen
goedkeuring kan weigeren. Men ftaat zelfs toe, dat men daarin
her gelukkigsc kan leven, en doer nochthans alles, om zich daaruit to verplaatfen .
• Her zoude to vergeesfch tijdverfpillen zijn , den voorrang
van den Middenfland to prediken . Ik geloof zelfs dat de Meneerder zoufchen
fchoon her zeer zelden plaats heeft
den befluiren hunnen Rijkdom wel to gebruiken, dan alleen zoo
vuel to begeeren, als ter voldoening hunner behoeften nodig is .
• Zij koesteren begeerten , en verwisfelen derzelver voorcverpen alle oogenblikken . Den Rijkdom zien zij als her algemeene
voorwerp aan, dewijl hij tot alle oogmerken kan worden gebezlgd.
• In den korten duur des levens, waarvan de eene belft in her
leeren denken, en de andere heift, in niets to denken, word
verkwist, in deezen dwarrelwind van vermaaken en verdrieteliikheden, van ontmoetingen en gevallen, waartoe de harcstochren
vervoeren , hebben weinige Menfchen moed en bekwaamheid,
om over de voorrechten en voordeelen van den Middenftand to
denken , en nog minder zijn zil dus volkoomen van waan en
vooroordeel vrij, dat zij denzelven zouden inzien en kiezen .
• AUes itreeft naar Rijkdom , houd zich alleen met deszelfs
verwerving bezig, en is onbekommert over de gevolgen . Men
hoopt hem to verkrijgen, en zich dan over zijn bezit to vetheu ,
gen. Her eerfte gefchied niet altijd, bet laatfte bijna nooic .
,, Dit is bet uinverkzel der menfchelijke zwakheid, Do Rijken,
Y2
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ken , in plants van hunnen Rijkdom wijslijk to genieten , vets
kwisten then tot pracht, tot voldoening des uitwendlgen luis,
ters, en verzuimen de befteding , die hun niet flechts eenen
aangenaamen wellust belooft, maar ook eerbied en dank zoude
verwerven .
,, Ik kan mij niet overreeden , dat men bet geluk van her
weldoen gevoelloos zou weigeren, indien men her kende ; mast
bet kan niet zijn ; want Rijltdom word gemeenlijk door Ongerechtigheid verworven, en koestert zeer dikwijls de haatelijkfte
bartstocliten van den Geest. Hij is alsdan de fchandelijkfte on .
der alien, en vermoort de 1Vlenfchen, verraaderlijk, zonder dolk
en vergif, door de weigering van hunne dringendfte behoeftens .
Ides belachelijke , waarmeede hij voor zichzelven gebrandmerkt
is, is niet genoeg om hem gehaat to maaken . Her waare to
wenfchen , dat 'er door eene wet wierd vastgefteld : dat dte
geenen van hunne fchatten beroofd zouden wor4en, die dezelven begraaven, die zich over bet bezit van dezelven verheu,gen, zonder daarvan eenig gebruik, ten besten der Menschlijkbeid, to maaken . Hun ingebeeld geluk is onrechtmaatig , eat
grond zich op her ongeluk van anderen .
• De Gierigaart wil alleen met zijne fchatten praalen . Hij
vermijd den omgang met minder Rijken, eu treks her gezelfchap
van rijke Bedriegeren, waarin hij vergenoegen viud, aan her gezelfchap van arme Weldenkenden, dat hem niet vergenoegt, voor.
• Dikwijls word hij van Menfchen gevleid, die geen kennis
van bet menfchelijk hart hebben. Eigenbelang is meestendeels
bun doelwit. Her vermaakt hem ; maar zi;ne ziel word daardoor niet vertedert , en blijft voor alle gevoel geflooten . Hij
vergenoegt zich, ten kosten van die geenen, die hem, in hoo .
Ve van eenig voordeel, wierook toezwaaijen, en weet hun oog4
merk listig ce ontdekken .
• De fpanrzaamheid, waar meede de Rijken hunne laage gie .
righeid meenen to verfchoonen, is eene deugd, die zij eigenlijk
an bet geheel niet kennen . Deeze is even zoo achtenswaardig
*is de gierigheid verachtelijk is . Zonder fpaarzaamheid gaan de
%este huishoudingen ten gronde . Verkwisters vergenoegen zich
zelden met hunne eigene goederen door to brengen ; zij vertee.
fen die van vreemden , nu dat zij de hunnen hebben verfpild.
De hartstochten zouden ophouden hartstochten to zijn , , indien
zij paalen hadden . De verkwisting fleept veele ondeugden na
zich ; en men zegt zeer gegrond , dat her behouden van den
Pijkdom even zoo moeijelijk is, als dezelfs verwerving,
• De Gierige koopt zijne fchande zeer kostbaar ; hij vermeer.
dert daaglyks door bedrijven, die tegens de wetten des gezelligen levens en der Menschlijkheid inloapen , de verachting,
die men reeds voor hem gevoelt, en tergt den zoo onteerenden
wenseh t dat bet oogenblik nabij woe zija , waarop de Aardo

van zijaen last wade bevrijd ."

Too-
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reeneelen in Psrys, by en na de ver#oesting der Bastille . Near
Franfche of Engelfche Schriften en Plaaten . Eer/le Stukje.
Te Haarlem by A. Loosjes, 1791 . In 8vo. 156 btadz .

D

e verovering van de Bastille, en alles wat zedert dien tyd
to Parys gebeurd is , verfcheiden Pennen en Penceelen
overvloedige ftoffe aangebragt , on bezig gehouden, hebbende ,
beeft men in Duitschland dear eenige Tooneelen nit zamen geiteld , die juist gefchikt zyn , om zommige buitenfpoorighedert
der Parysfche Burgers in bet waare licht to plaatfen . Uit hct
korte Voorbericht, v66r dit eerfte , in 't Nedrduitsch vertaalde,
Stukje geplaatst , ziet men : dot binnen den weeken , zo in
Frankryk al, in Engeland, over de zestig Satiren , zes ftuks
Confesfien , agt Befchryvingeu , vierendertig Verhaalen , tachtig
koperen Planten, en eenige duizend Epigrammen, met en zonder
Zout, by gelegenheid van de verwoesting der Bastille, de vluchc
van eenige Grooten des Ryks , de to rug komst Van NECKER ,
&c. &c. verfeheenen zyn . Deeze Bronnen beeft de Schryver
tot zyn oogmerk doen dienen , en verfcheidene Tafereelen gefchilderd, welke een uitfpanning zoekend leezer, zekerlyk zullen
bevallen . Het getal der Tooneelen van dit eerfte fukje beloopt
zes en twintig, waarvan ket Twaalfde een Kamer verbeeld, en
clus voorgefteld word .
„ Vaillard. (by eenige *anuferipten). Dat drommelfche derde
en vierde bedryf Ja dot nu flet een Treur!pel vyf bedryven lib.
ben moet (") ! Eerfte bedryf; oproer in 't algemeen. Tweede
isedryf ; overgang der Bastille. Vyfde bedryf ; de dood des Gouverneurs, algemeeme Volksvreugde ; maar dat onzdlige derde en
vierde bedryf. Ik moet'er epifoden inwerken. Ja! indien ik de
eenheid van tyd 'er niet inbrengen moest , den liet ik het fink
reeds met den voorgaanden dag beginnen ; maar dit kan niet ,
regen de eenheid van pleats is buiten dien reeds gezondigt .
pus
ja epifoden !
De geliefde eenes gefneuveWen
burgers ; een uit de gevangenis verloste geliefde eenes meisiens ;
ten Vader wiens ketenen men verbrak .
Her helpt niet
Alfrisch 'er mede door, eer een ander my vooruit ftrykt .
les roept Vryheid! Zouden de Muzen, in deeze crifss , dit gouden Privilegle ook niet genieten?
Een 4lcteur . (snkoomende .) Nu, hoe is bet?
Vaillard. Drie bedryven zyn 'er reeds gereed , de eerfte,
tweede en vyfde, thans ben ik aan de derde
morgen , is
bet werk tot uw order .
slcieur. En myne rol ?
Vail(") Over het algemeen heeft men dit bezwear , waar over de Franfhe
Richter zucht, met recht reads lang opgeheeven .
Xg
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Yailldrd. Zoo brillant als mogelyk ; gy zult, met den bestett
voeg, de rol eens jongen Engelsmans, Eduard, neemen kunnenu
welk een Kommandants plaats ten deel gevallen 1!L
Atteur. Bestig! - Lees my 'er lets van voor .
Vasllard. Van harte gaarn ! hier 1 her gefprek 't welk by tegett
zyn Kommando voert.
Weest flit, en boor my aan : ik, Brit, ik veer de reden,
volgt dan my na
En dan
bevleugelt uwe fchreeden s
Dock, than, thans treede ik, vol vryheids vuur u voor,
ey echtor, weest zoo goed, en leent my uw gehoor .
In Albion gevormd, in Vryheid opgetoogen,
Ileb ik, met moedermelk, de Pryheid ingezoogen,
Ik fpreek de waarheid, ja, ik fpreek gelyk een man,
Elk uwer hoore my
zie zoo
dus vange ik an.
Na - attention, Monfieur! de jonge Brit fpreekt verder .
4tteur. Gy maakt my nieuwsgierig.
Vailiard. Met waar ? geduld , geduld , her best komt flog

aan ; dus luister maar.

De Vryheid, 't hoogJle good, op duuren prys to zetten,
Omheind door wear vernuft, gelouterd door de Wetten,
Is waard, dat gy , ontvlamt door xelfgevoel en mood,
Waagt alks, wat gy hebt, ,~a zelfs uw eigen blood .
Zoo flort een tyger zich in late fchaapenhorden ;
Zoo tnoet op 't leatst het lam een prooi der welven worden .
Gy zweert den grooten Eed, aan 't Vaderland u lief,
Eischt nieuwe wetten, haakt naar d'edkn Vryheids brief,
't houdt in zyn duistre holen,
Siet g#ndsch het roovers/lot
Francdifen, vry, als wy, in fmart en wee verfehookn,
Me meenig een zugt dear
en wie hoort dit geween?
op, helpt de kermenden
op , op, vliegt ras daar been I
jvordubbelt hart en mood
rukt over muur en dammen,
Het moordhol flortte neer, vliege op en rook en viammen .
Schraouw door de flraaten door - moord! moord! brand! brand! hollo!
Draagt hour en zwavel hier, ook pek en luchtig flroo,
Nebucadnezar viol met Babel
ongeloogen,
Slaat zoo den Gouverneur, o vrienden! op zyne oagen .

Vat zegt gy van her beeld met NEEVCAONEZAR en Babel?
J ear. VOlkOOmen in VOLTAIRES tOOn .
Yaillard. Nu komt her einde van zyn rode , gelyk gy hooren zu1t ; by vervolgt dus :
Komt mergen wedr, dan ziet gy de rumen aan,
.En door p 't fchoon blazoen der edlt Yryheid ftaan,
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Trompet en paukgefc al nu klank en zangtoon tegen t
De Yryheid keve in eer --- de Gouverneur rot neer,
Geef acht - ha I - vaardig! -- op -- en handen aan't geweer .
Atteur. Daar is nu de been marsch?
Yaillard. Zeer natuurlyk
bet moet geapplaudifeerd

worden
ik heb den Brit eene geliefde gegeeven , andera
kon ik geen rol voor Mile C-t vindaq . Het tooneel, waarop
EDUARD van zyne MOLLY (dus heb 1k zyne minnares genaamd)
affcheid neemt, fchynt my ook zeer interesfant to zyu .
Acteur, (op zyn horologie ziende .) Nog zes minuuten beb
ik tyd.
Yaillard. Pan moeten wy voortgaan ; want bet tooneel is aiet
kort. Be dear :
BDt3ARD .

Leef, Molly! ach leef wel, gindsch wenkt my de eerebaan,
En moedig ruk ik, zo als Ca far deed, voor aan.
Schoon zyt gy , Molly! 't rood, 't geen we op de roos zien hangen,
't Scharlaaken zelfs verdwynt, veer uwe purpre wangen .
Yoor uwe mend verbleekt granaat en druivenbloed,
Op uwe honigkusch fmaakt geen Champagne goed.
De vlam ontvlamt uit fneeuw, 'k zie warmer met koraalen,
En vermiljoen op melk
uwe oogen fchteten fraakn . . . .
Enfin , gy Molly! zyt der liefde een hemelryk,
En Eden voor 't gevoel en Engel al gelyk .
Die teirheid in 't gemoed, verrukking in myne oagen
En lust in 't hart verwekt : --- uit uwe hppen zeogen
De zielen honigzeem en nectar,
ja de min
Zuigt hier ambrofia en zoete fuiker in.
MOLLY.

Ach! 'k ben my zelv' Miet meer! wat kan my fchoonheid hasten,
Daar gy, myn Oegentroost, my heden wilt verlaaten .
E D U A RD .

Redwing uw ziekfmart, beteugel uw allarm ;
Na doorgeftaanen ftryd yl ik in uwen arm,
Dan ben ik gansch veer u .
Met myne zegekransfen,
Yoer :k u, vergenoegd, naar Pikeniks en dansfen ;
Met pluimen fraai verferd, dekt u een nieuwe hoed!
Gy keurt myn voorftel goed, en hrllyet mynen moed?
Geheel myn aanzyn float, geliefde u ten gebode,
By ieder Rendeyous en by Tour a la mode .
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MOLL Y.
I D U A R D.

Ik kan niet, hour de trammel roept my heen .
MO LLY.

lk ben her teed ten doel
ten duel aan 't Mar geween ;
van pulp en trost verlaaten,
L dobber als een fchip
De bleeke jammer plastst my under haar foldaaten,
By heure Wee, armee en rykt my de banier,
Der klagten, Eduardi ach! Eduard , blyf hier!
E D U A R D.

Gantsch bloed! Myn oorlsgsmsed gevoelt verbaasde ftremming !
seen, peen, ik moet naar myn beftemming .

The liberty

M O L L Y.

Zorg, zoo 't niet tiers an xyn, dat gy u self bewaakt,
Bedenk, dat gy alken my her gedukkig maakt .
Komi gy gezond to rug
EBUAR D .

Waar vinde ik u dan wader?

M 0LLY.
Gindseh, in den rooden Haan, •-,._ . ik ga, en leg my neder.

.dcteur. Bravo I vaar maar zoo voort. Her tooneelftuk beleeft
gewis zo goed honderd reprxfentatien , als het Huwelyk van F!.
garo ; gy kent, zoo bet fchynt, uw publiek! War well
(Hy vertrekt.)

Zoo bet niet in Vaerzen was! De
Vaillard. De uwe!
Duitfchers en Engelfchen fchryven in profa , in rymlooze Vaerzen , ja zoo als zy willen , hunne Treurfpellen ; maar by ons
74oet alles berymd zyn , en bet rym neemt verfchrikkelyk veel
tyd weg . 6 Vryheid ! wanneer zult gy eens de ketens , der
Drsmatifche Dichters, verbreeken!"
Wy zullen geene aanmerkingen op de Vaerzen van Vaillard,
noch over derzelver inhoud', maaken ; ieder ziet dat ze met oog .
merk dus, en niet beter, gemaakt zyn . Iemand, die her vyfde
Bedryf van zyn Treurfpel reeds gereed heeft, zonder to weetert
war by in bet derde en vierde Bedryf zal zeggen ; die, behalven
den Honger, een !ll'eur ten beoordeelaar heeft, die gaarne eeit
brommende rot fpeelt ; en dan meent dat by daar door, naast de
Dichter , her publiek zeer wet voldoen zal ; zulk een Dichter
of Rymelaar behoort niet beter to fchryven , ten minfle dan
Diet, wanneer de Tooneelen van Par,s, eenigzins, in natuurlyke
houding, met die van dmfterdam zullen flrooke .
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LETTER OEFENIN'GEN.
De Pfalmen uit het Hebreeuwrch vertaald, door H . MUNTINGHE, Th . Dr . Hoogl . der H. Godgel . en Kerkl . Gefch .
en Akademze-Predzker aan de Proviuciale Gelderfche Hoge
School to Harderwyk . Te Leyden by A . en J. Honkoop,
1790. In gr . octavo .

y ors voorige verilag nopens doze gewigtige onderne .
ming van den Hoogleeraer
trok bet beB
loop en de inhoud van 's Mans
tot dit Work
Muntinghe ,
Inteidzng

dermate onze acudacht, dat we gene geuoegzawe ruitnte
hadden , om verder lets byzonders van zyne Vei taling en
overigen arbeid in dezen to gewagen (*) ; waertoe we
des de tegenwoordige gelegenheid gefchikt hebben .
Zyne Overzetting is, gelyk we diestyds reeds meldden,
over 't algemeen zo ingericht, dat ze, met in agtneming
van de Oosterfche denkwyze , en manier van voorftellen,
enigermate naer den Westerkhen fpreektrant geichikt zy ;
dat dezelve voor den Nederduitfchen Lezer reeds verllaenbaerer maekt, dan de gewoone vertolkingen, die een
foort van Hebreeuwsch-Nederduitsch leveren . Daerenboven beefs de tael- en oudheidkundige r,2untinghe Heeds
met ene oplettende oordeelkunde gebruik gemaekt van de,
in de laetfte jaren, met vrucht aengewende nafpooringen,
van de taelgebruiken en zeden der Oosterlingen, mitsgaders van hunnen fchryftrant, en de verfchillende fchikkingen en lezingen , waeraen het Boek der Plalmen , gelyk
alle oude Schriften , door bet Lang verloop van tyd, onderhevig geweest is ; het welk hem meermaels in flaet gefield heeft, om aen voorheen duistere plaetzen een klaer
licht by to zetten . Verder heeft by, terwyl by 't Oosterfche dichtkundige beftendig in 't oog hood , 'er tevens
zich op toegelegd, om zyne Vertaling order een dichtkundige maet to bi engen , en 'er dus, gelyk men zegt, ene
zekere poRifche cadence aen to geven ; 't welk Dichterlyke
van Profaifche Schriften onderfcheid, en der overzettinge
daedlyk ene bevalligheid byzet . ---- • Men nerve ter proeve
bier(*) Zie boven, bl . 241, en very
Z
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hiervan , als de onpartydigite keuze , maer den
Pfalm, behelzende de

eetJ1 es

,, Be=/chrij,Ang van hGt geluk der vromen, en de rampzaligheid der godlozen.
„ z . Wel hem, die in der bozen raad niet komt,
Noch op den weg der zondaars ftaat,
Noch in den kriug der (potters zit ;
2 . Maar zijn vermaak vindt in Jehova's leer,
Dezelve dag en nacht betracht .
S . Hij is gelijk een boom, geplant aan waterbeken,
Die op zijn tijd zijn vrugten geeft,
Wiens takken niet verdorren
Al wat hij doet, gelukt.
4. Zo is 't met de godlozen niet :
Als kaf zijn zij, bet welk de wind verftrooit ;
p Want in 't gericht beftan geen bozen,
Noch zondaars in 't gezelfchap van de vromen :
6. Jehova toch befchermt der vromen weg ;
Der bozen weg dwaalt ten verderve af."
Ter ophelderinge van bet daerin voorgedragen deelt de
Hoogleeraer nog de volgende opmerkingen mede.
• vs . 3. Aan Waterbeken . Men verfta hier gene natuurlijke beken , maar kanalen of waterleidingen , welke men
in de Afiatifche fteden met grote konst en moeite aanlegt,
om de tuinen van water to voorzien .
• vs . 4. Men zal deze fpreekwijs zo veel to beter verftaan, als men aanmerkt, dat het koorn in de Oostertche
landen, niet, gelijk bij ons, in de fchuren, maar op bet
open veld gedorscht wordt . Zie PAULSEN, over den akkerbouw der Oosterfche Yolkeren, bl . 175 enz. en sx,Aw's
Reijzen, I. D . bl . 215 .
• vs . 5 . Zij zullen den toets niet kunnen doorftaan,
met de deugdzamen niet kunnen gerekend worden ."
Met foortgelyke Korte Aanmerkitlgen, die, aen 't einde
^fan de Vertaling der Pfalmen, in een afzonderlyk Stuk verzameld worden, doet zyn Hoogeerwaerde deze Overzetting
vergezeld gaen . Dezelven ftrekken nu en dan , ter verklaringe van 't oogmerk waermede , of de gelegenheid by
welke, bet Lied gedicht zy, alsmede van deszelfs algemenen inhoud, en wel inzonderheid ter aenwyzinge van dichterlyke fchoonheden, vooral zodanigen, die op Oosterfche
denkbeelden fceunen , en ons daerdoor winder eigen zyn,
of
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of min na.druklyjt voorkometi . Edn en antler veorbeeld
zal genoeg zyn, om dit den Lezer onder 't oog to brengen .
PJ . VII . 8 . luid, naer deze vertaling,

• Laat de volken u omringen !
• En klim dan wedr op uwen hogen troon!"
„ De dichter doelt bier, zegt de Hoogleexaer, zeker op
de manier, op welke de Oosterfche Koningen gerecht plegen
to houden, zittende op een hogen troon, in bet openbaar,
en omringd van ene grote menigte hunner onderdanen .
Dien rechterftoel had God gefchenen enigen tijd verlaten
to hebben, zo lang hij de vijanden van David ongeftraft in
hun kwaad had laten voortgaan ; thans bidt David, dat hij
then throon weder beklimme, door namelijk die vijanden to
ltraffen, en dus voor bet oog der gehele aarde to tonen,
dat hij de rechter van alien is ."
I-let eerfte lid van vs . 21 in den Men Pfalm, is bier, by
omfchryvihhg, vertolkt, door, 6 God! maak hen to fckande.
Eigenlyk ftaet'er, a God! zet een fcheermes op hun . ,Een,
(gelyk bier opgemerkt word,) Len voor onzen fmaak niet
gefchikt, bij ons gansch ongewoon, maar geheel en al Oostersch beeld . De Oosterlingen hebben een zonderlingen
eerbied voor den baard : iemand den baard of to finjden, is
daarom bij hen een teken van de grootfte cerloosheid en
fmading, 2 Sam . X . 4, 5 . Neh . XIII. 25. 7ez . VII . 20 . L . 6.
Zie HARMAR, Waarn . over het Oosten, 111. D . bl . 72 en 73 .
en KUIPERS, aant . op de reis van v'ARVIEUX, naar de legerplaats van den groten Emir, bl . 216 ."
In de Hebreeuwfche uitdrukking, Pf. XXVII1 . I . mi9 n
rotsjteen weds voor mzj niet Atom is ene woordfpeling , die
den Oosterlingen wel gevalt, om dat zy ene harde rots ene
ftomme rots noemen ; Dan daer zulke woordfpelingen den
Westerlingen niet behagen , als zynde naer onzen fmaek
to kunilig en gezocht, en wy ook onze begunfligers geen
rotsjteiien plegen to noemen, zo vind de Hoogleeraer, naer
't geen by in zyne aentekening meld, beter, hier, volgens
bet bedoelde, to vertalen : Mijn fchuts-God! wees voor mij
niet ftom . „ De Oosterfche vernuften, zegt by, zijn op
• zulk foort van fpelingzn meer geflepen, en bij Arabifche
• dichters vindt men dezelve zeer veel ."
Op des Dichters tael, Pf. XXXVI . 8, 9, io, naer deze
vertolking,
Z 2,
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~~ 8 . Hoe kostlijk is ulwe goedheid, Heerl
Des 't menschdom u ten Schuts-God kiest .
9 . Gij fpijst hen rijklijk uit uw huis,
En drenkt hen uit uw wellustbeken
io . Rijk Loch is de bron van 't leven,
Door uw licht zien wij 't licht :"
plaetst de Hoogleeraer wel gepast de volgende aenmerking .
,, Gods goedheid is zo kostlijk, dat de menfchen, daardoor aangelokt, zich in zijne befcherming geven : en God
neenit hen daadlijk op . Hij voert hen , even als ten aanzienlijk Oostersch Vorst zijne befchermelingen doet, in zijn
huis, en richt hun daar ene rijke maaltijd aan, drenkt hen
met wellusten, uit de voile beken zijner algenoegfame goedheid, die afkomen van die oorfpronglijke bron van leven en
gelukzaligheid, die 'er alleen bij hem is . Zo fchijnen de
gedachten, in deze verzen uitgedrukt , to famen to hangen ;
zijnde alien genomen van de gastvrijheid van een rijk en
aanzienlijk Oosterimg ."
Ene dergelyke zinfpeling, op bet Oosterfche gastvrye,
doet by ons gadeflaen , op bet zeggen des Dichters , in 't
flot van vs. 13 . van Pf. XXXIX. , volgens zyne Overzetting,
„ Ik ben toch uw befchermeling,
Een vreemdeling, als alle milne vaders ."
„ Wij moeten, zegt by, dit vers uitleggen uit de gastvrijheid, en de rechten van gastvriendfchap , die bil de
Oosterlingen zo heilig zijn .
Dikwijls vergelijkt de Oosterling bet leven van iemand, die met veel rampen to worftelen heeft, met cue reize door ene woestiln •, die vol gevaar is, en vol van rovers, waarin geen water is, en waar
de zonne onverdraaglijk brandt . De reizende keert dan
dikwijls in bij even goedhartigen Arabier , en wordt van
hem beleefd ontvangen en befchermd : zo ook de lieveling
Gods bij God . „ Mijne vaders (de Patriarchen) wares
„ vreemdehngen in 't land Kanaan : maar gij waart bun
„ weldoener en verzorger ; zij hadden bij u bet recht van
„ vreemdelingfchap en gastvrijJeid : ook ik ben gelijk een
„ vreemdeling , en hoop gelijke weldadigheid van u ."
Vergel . Hebr . XI . 13 , 14 ."
Behalven deze foort van Aenmerkingen, die voor allerlei
flag van Lezers zyn , zal de Hoogleeraer vervolgens ook
nog andere byzondere aenmerkingen voordragen, in welken
by rekenfchap zal geven van enige uitleggmgen, of lezingen ,
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gen, in welken by zich genoodzaekt gevonden heeft, van
voorige uitleggers to verfchillen : om dezelven aen de toetze
van hun to onderwerpen, die genoegzame kundigheid in de
Hebreeuwfche Philologie en Critiek hebben, om 'er over to
oordeelen .
Wat moet ik, ter ;erustflelling vnijner Ziel , gelooven? Wat
moet ik hopen, bij de menzgvuldige gevoelens der Geleerden?
beantwoord door eenen afgeleefden Grilsaard aan den rand
van 't graf. Uit liet Hoogduttsch . Met eentge aantekertingen-van den hertaler . Te Amfierdam by M . de Bruyn,
1790. Behalven de Foorreden van den Vertaler, 144 bladz,
In gr . octavo.

it de Voorraden leeren wy, dat de OpfFeller van dit
Gefchrift is, de bekende en achtenswaerdige ConfiU
die bet zelve, in een
ftoriael •r aed to Zelle, 7.
F. Yacobi,

tachtigjarigen ouderdom, ftukswyze afgegeven heeft . Eerst
bragt by zyne beantwoording der voorgeftelde gewigtige
Vrage to voorfchyn, zonder zyn naem to noemen ; dan
kort daerna Bet by op dit eerite een tweede Stukje volgen,
met zynen naem ondertekend . By dit Stukje, 't welk by
als ene voortgezette beantwoording , bet licht deed zien ,
kwamen voorts nog drie Byvoegzels, behelzende, ene korte
aenwyzing der voortrefelykheid van de Schriften der Open-

baring , boven alle Godsdienst/ehriften derWzfxen, die hunfe
Godsdienjtige Leeringen daaruzt niet geleerd en ontleend hebben : ene korte gefchiedenis van de verming der menfchen
door den Godsdienst, tot edele deugden en goede zeden : en
enige aenmerkingen over de eerfte menfchen, de eerfle inrichtzng der aarde, en den zondvloed, uit zichtbaare en klaar .
blilkelilke gronden : met ene beknopte beantwoording van

enige bedenkingen tegen des Schryvers redeneertrant aen .
gevoerd . Men heeft deeze afzonderlyke Stukjes byeen vergaderd , en dus is dit Gefchrift, volgenl de tweede, gansch
verbeterde, en met aenmerklyke byvoegzelen vermeerderde
echte uitgave, in 't Nederduitsch vertaeld, en de kundige
Overzetter heeft 'er bier en daer enige aentekeningen op gemaekt ; om den nadeeligen indruk, die enige voorftellingen, tegen 's Mans roemwaerdig oogmerk, zouden kunnen
maken, voor to komen . Des Autheurs hoofdbedoelde, naemlyk, is de voortreflyl .heid van de Leer der Open .
baringe , vooral onder de Euangelifche bedeeling, boven de
kuuZ 3
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itundigheden, welken bet Natuurlyke Licht ons kan verletieit, ten nadruklykfte aen to toonen . Zulks vervoert hem
wel eens, (hoewel by geenzins de Man zy, om de Wysgeerte ter verfmaden, veel min om haer als itrydig met de
ware Godgeleerdheid to befchouwen,) tot vooritellingen die
to ftexk uitgedrukt, of to vuurig uitgewerkt zyn ; 't welk
de Nederduitfche Vertaler, door zyne aenmerkingen nader
opheldert, om alle misbruik voor to komen, en to verhoedat men geen overdreven gezag der Openbaringe, als
eten,
ware, op de puinhoopen der Rede gronde . Wanneer
men deze opmerking beftendig in 't oog houd, zal men dit
Gefchrift , fchoon men 's Mans byzondere gedachten niet
altoos moge goedkeuren, met een leerzaem genoegen kunnen doorbladeren : en onpartydige Lezers zullen, zyne beredeneerde bedenkingen nagegaen hebbende, zyne hoofdftelling en bet daer uit afgeleide befluit gereedlyk toevallen . . .--- De hoofdftelling luid. „ Die kracht is de fterk• fte, wier werking, bij gelijken wederftand, zich 't verfte
• uitbreidt en 't langfte duurt ." En zulks leid hem verder
tot dit beiluit . „ De kracht der bewijsgronden voor "t
• Christendom heeft zich, bij de grootfte menigte der ge• leerdite koppen , en bij de opgeklaardfte volken , waar
• men de grootfte vrijheid van denken, fpreken en fchrij,, ven had, en tegen den allerfterkften en aanhoudendften
• tegenftand overwegend fterk betoond, en hare overtui• gende en de menfchen volmakende werking nog na veel
• eeuwen voortgezet . Deze bewijsgronden zijn daarom de
fterkften en hebben de grootfte waarfchijnlijkheid ." n de bewerking van dit alles doet de eerenswaerdige Yacabi, op velerleie wyzen, zien, dat de hoogf1e waerfchynlykheid alleszins aen de zyde van bet Christendom is . Tot
ene proeve bier van ftrekke zyne volgende voorftelling .
Getoond hebbende, dat men, tegen alle waerfchynlykheid
aen , de eerfte verkondigers der Euangelieleere , voor de
geflependfte en best geflaegde bedriegers moet houden, of
dat men moet erkennen , dat Jezus waerlyk nit den dood
opgeflaen, en die geen is, waer voor by zich uitgegeven
heeft, gaet by verder aldus voort.
„ Men bedenke nog dit . Alle onze tegenwoordige beftrijders van den Christelijken Godsdienst moeten toeftaan,
dat op dezen aardbodem nog nimmer een yolk, ik zegge,
nog nimmer, een yolk eene zoo redelijke kennis van God,
en zoo verhevene en to gelijk van onnoodige lasten bevrijdende voorfchriften van deugd gehad heeft, als de geringe
Leer-
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Leerlingen van jezus onder de volken gebragt hebben .
Nog meer, geen Wijsgeer, die de Schriften der Apostelen
niet gehad en daaruit geleerd heeft, heeft zich door zijn
verftand tot zoodanige kennis van God, en tot zulke voorfchriften van deugd, kunnen verheffen . Nog Dimmer is eea
gezelfchap van Wijsgeeren, door hunnen zuiveren Natuurlijken Godsdienst, tot het befluit gekomen , om hunne
eigendommen, hun gemak, hun vaderland to verlaten, en
zich tot heidenfche volken to begeven, om ze redelijker en
befchaafder to maken . Dit is geen onderneming van het
Welke ftelling
gezonde, reine, wijsgeerige vernuft .
ontbreekt het nu aan meer, eu wel innerlijke geloofwaardigheid? Deeze? Die God, die eene zoo groote wijsheid en
kunst aan een geringen worm, aan eene verganglijke hloem
befteed heeft, heeft een dooden met dat grout doelwit opgewekt, om 't aanzienelijkst fchepfel der aarde, zijn menichen, tot de heilzaamfte en weldadigfte begrippen, en tot
edele gezindheden en deugden to brengen, en dit geflncht
allez-ms volkomener, en zijne fchepping fchooner en heerlijker to maken . Of ontbreekt het deze ftelling meer aan
innerlijke geloofwaardigheid?
Een gezelfchap geringe
handwerkslieden heeft zich, door eigen doorzicht, tot de
uitvinding van den allerredelijkften en voortreffelijkften
Volks-Godsdienst kunnen verheffen , en zich vereenigd,
om alles to verlaten, met veele hezwaaren en met gevaar
van vervolgd en gemarteld to worden, zich tot meer volken, tot volken, waar geleerdheid en kundigheid van alle
waereldfche zaken op den throon zat, heen to begeven,
en dezen, door het leugenachtig voorwenden , dat God
hunne Leer, door de opwekking van eenen dooden, wien
meet dan vijf honderd zijner bekenden gezien zouden heb .
hen , bekrachtigd had , to overreden , om hunnen overgeer£den Godsdienst to verlaten, en dezen nieuwen aan to
nemen ; en heeft, door dit enkel voorgeven, gezegepraald
over den tegenftand van veel vermogende Priesters , van
Overheden, en wel befpraakte Wijsgeeren, eu de grootfte
en heerlijkfte verandering onder die volken to wege gebragt. --- Ik wil toch hopen, dat de meesten, ook zelfs
onder de Geleerden , het voelen moeten, dat de eerfte fl :elling verre weg meer geloofwaardigheid heeft, dan de laatfte . In de openbare belijdenis der allergrootfte Geleerden,
ook Dog van onze eeuw , die toch wlfs de Naturalisten
vonr de verlichtfte houden , die de waereld gehad lieeft,
bewijst dat zij het voelen . En zou 'er onder de beftrijders
Z 4
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van het Christendom wel 66n eenige zijn , die bet ook
maar eenigzins waarfchijnelijk zou durven flLllen , dat, in
onze tijden, ergens onder eenig yolk, een gezelichap van
geringe, ongeleerde menfchen , eenen zoodanigen Volks .
Godsdienst nit zichzelven zou uitvinden, to famen affpreken, om dien met levensgevaar nit to breiden, en onderneznen om bun ontwerp, door bet verdichten van eene gantsch
ongelooflijke gebeurtenis, nit to voeren y 11c kan mij niet
overtuigen , dat iemand van onze hedendaagfche Wijsgeeren
iets dergelijks voor waarfchijnelijk zal aanzien (*) ."
(*) „ Elk moet, dunkt ons, de kracbt van dit bewijs voelen .
Daertegen met den Recenf. der 41g. Lit. Zeit . in to brengen ,
dat fommigen zich evenwel net kunnen laten overtuigen , dat
de Godheid ons door wonderen en onmiddelbaare werkingen
zou willen on errichten , is bloote ontkeunmg, daar wij bewijs
(waarom wet?) vorderen . Vert ."
Bedenkingen van eenen Wysgeer over den Godsdienst .

Twee

Deelen . Utt bet Hoogduztsch . Door Y . VAN HAMELSVELD .
Te Utrecht by de Wed . S . de Waal en Zoon , .
I790
Behalven het hoorbericht 1009 bladx . In gr . octavo.

en Godgeleerd Wysgeer handhaeft in dit Gefchrift de
zaek van den Godsdienst, tegen bet Ongeloof, zo ten
E
opzichte van den Natuurlyken , als van den Geopenbaer-

den, Godsdienst . Hy behandelt de daertoe behoorende onderwerpen , by manier van een gemeenzaem onderhoud ,
dat , door het invlechten van geestige Voorflellingen , ell
treffende charac`lerfchetzen , bier en daer grootlyks verlevendigd word . Zulks brengt nu en dan wel eens ene omllachtigheid en uitweiding to wege , welke bepaeld doordenkende Lezers liever vermyd zagen ; maer bet zet , aen
de andere zyde, zyner wysgerige redeneringen ene gevalligheid by, die zeer wel geichikt is , om invloed to hebben
op Lezers ; wien ene gezette wysgerige behandeling dezer
lloffe to droog is, om hunne aendacht gaende to houden ;
weshalven zy een Gefchrift , op dien trant uitgevoerd ,
met meer genoegen op den duur kunnen doorbladeren, en
'er dus , wanneer zy recht oplettend zyn , ook meerder
vruehts van zullen jxekken .
Dit to bevorderen was
des Autheurs bedoelde, gelyk by to kennen geeft ; „ trachfi teude de afgetrokkenfle waarheden in zinlyke beelden to
klee .

it is, zo veel ons
H voorf'aet bet zonderlinglle gefchrift,
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• kleeden , zo veel_ de waarde en deftigheid van 't onder-

„ werp zulks toelieten ; in hoope , dat zy even daardoor
• voor zekere klasfen van Lezers verftaanbarer , aangena .
• mer en op het hart meer werkzaam zullen wezen ." Te
gelyk was zyn oogmerk , in het vervaerdigen van dit Opflel , to toonen , hoe onbillyk men der Wysgeerte to laste
legt , dat zy zod flrek en , om den Gods ienst o nder- myne
; en mtegendeel to doen zien , dat zy, wel gebruikt
zynde , fs n der vermogendfte fleunzelen van den Gods
dienst genaemd mag worden ; waeromtrent by in velerleie
opzichten try gelukkig geflaegd is : alleenlyk zou men wel
eens mogen denken , of by niet zomtyds een flap to ver
gegaen zy. Men geeft niet zelden den Schryveren , die
de Wysgeerte en den Godsdienst vereffenen , na , dat zy
de Godgeleerdheid naer de Wysgeerte fchikken ; dan men
zou dezen Schryver veeleer verdenken, dat by zyne Wysgeerige denkwyze naer die der Godgeleerden fchikt .
Het valt bier zeker bezwaerlyk bet juiste pad to houden ;
ligtlyk flaet men bier of daer, ongemerkt, een zydweg in .
Het drieeenig beflaan van God, geopenbaard in de drie Man .
nen, verfcheenen aan Abraham ; benevens -eene nteuwe verdediging van i 3eoh . V . 7 . ter reden- en letterkumdige
overdenkinge van het geheele menschdom, onpartydig ontvouwd . Door c . •r . W . J . U . D . Gedrukt voor den Autheur .
En to bekomen by B . Wild en J . Altheer, 1791 . Behalven
het Voorbericht 79 bladz . In gr . oftavo .
dat ons, geduurende den loop der Vaderlandfche Letteroefeningen, in handen gekomen is . Py het eertle inzien
kwam de Autheur ons voor, als een Schryver, die medelyden verdient , ter oorzake van een overhoop geworpen
hersfengeflel ; dan onder bet verder doorbladeren ontdekten we nog to veel fchikking en zamenhang, om dit vast
to houden . We hefpeurden to gelyk deze en gene denkwyzen , die ons enigzins op een ander fppor bragten ; het
flellig fchryven, bet hoog opgeven van afdoenende bewyzen, de zonderlinge manier van voorftellen, bet gebruiken
van ingewikkelde en zomtyds moeilyk verftaenbare, zo Diet
onverflaenbare, uitdrukkingen, en wat van then aert meer
zy, herainerde ons den fchryftrant van velen, in vroegere
dagen, toen men min of meer hoog liep met de HermetiZ 5
fche
D
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fche Wysbegeerte, en dezelve met bet Kabbalistifche very
mengde .
Aen dien fmaek fchynt dit Stukje best to
beantwdorden, en deze denk- en redeneerwyze, zo ze is
Vroegere dagen verflaenbaer ware, (dat ons niet aennemo .
lyk voorkomt ,) is althans in den tegenwoordi&en tyd geheel vreemd, en volflrekt ongefchikt ter overtuigtnge : des
wy den Autheur beklagen over zyne infpanning , en den
Lezer raden om 'er zyn hoofd niet mede to breken . Heeft
men intusichen echter nog lust , om een fuel zyner maniere van voorflellinge to befchouwen , men fla dan hit
oog op zyne nieuwe verdedi&ing van i job . V. 7. welke
aldus luid .
„ Mofes (a), en Johannes (b) , zijn eenflemmig, wanneer de eerfle zegt, dtt aarde , water en geest , zijn de
beginzelen der waereld , en de tweede , als Brie getuigen
op aarde, opnoemd, geest, water en bloed .
,, Bloed en aarde zijn even gelIjke betekenisfen in dien
zin genotnen, waarin beiden hier gebruikt worden,
,, In bloed is bet aqua permanens, in bloed is de kostelijkfle, reinfle en zuiverite aarde, de terra adamica (c),
de terra virginalis , haast mogt ik zeggen , een chaos .
Bloed is de materie, die Adam uit bet Pacadijs heeft mede
ge(a) „ Gen . I . E , 2 .
(b) t job. V . 8."
(c) „ Gen . II. 9, r.9. III . Ig. IV. io, en nog veel meerdere
plaatzen , komt bet woord 1P`g,~ in de betekenis van aside
voor , met inzigt om bet van Vol" [de Aardej to onderfcheiden ; ook de Smaragdene tafel heeft deze onderfcheiding ."
Deze Smaragdene tafel, met welke de Hermetifche Wysgeren veel
op hebben , (doch die voor hun , welken in 't geheimzinnige
dezer Wysgeerte niet ingeleid zyn, ene onverftaenbare brabbeltnel behelst,) ziet onze Schryver aen, als zynde met den Bybel
het oudfle gewigtigfle monument, dat deshalven dubbel met aandagt
overwogen verdient to worden . Uit dien hoofde heeft by dit Stuk,

volgens bet Phenicisch opftel , ook in Hebreeuwsch letterfchrifs
overgebragt , in koper does graveeren, en in plaet by dit zyn
Gefchrift gevoegd ; met een nevensgaenden duidelyker Hebreeuwf'chen Letterdruk, en de Franfche vertaling , welke by mede in
't Nederduitsch gevolgd heeft ; doch met die betuiging . Ik heb
de Franfche vertaling , als de meest gerecspseerde genomen ,
vrees dat bsj eene nieuwe vertaalmg, weimg voldoening mogt
ven, hoewel de Phanscifche text, in eensge flukken, tot Rep
denken , gelegenheid geeft : des we , met die buitengewoone

uit
gena-

gemaekte kosten en moeite van onzen Autheur nog niet eens ach .
ter ket rechte geheim zyn .
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genomen . In bloed heeft de geest , die alles beleeft , die
de fpiritus mundi is ., eene eigenfchap , welke to befchrijven, mijn tegenwoordig oogmerk to buiten gaat, die edoch
in bet boek , de wijsheid van Salomon befchrijvende (d) y
heerlijk gefchilderd word . De zegen van Jacob en Ezau ,
de vettigheden der aarde en de daauw des hemels vaa
boven at (e) , is waarfchijnelijk in deszelven kennis opgeflooten . Over Urim en Thumim, vid. Exod . 28 : 30 . Dent.
s7: 21 . verg. met cap . 7 : 21 . en 8 : 8 . moete , met veel
grond, door bet zelve eene voortreffelijke opheldering kunnen verfpreid worden .
„ De eigenfchappen , welke in bloed ontmoet worden ,
vermoogen in een helder daglicht to zetten , waarom in
bet Oude en in bet Nieuwe Testament , door het middel
van bloed, zoo veele zinfpeelingen , in betrekking op bet
werk der reiniging en der verlosfing , voorgevonden worden (f) . Zij doen overtuigen , dat Johannes niet to vergeefs zoo veele moeite belleed, om ons in de gewigtigheid
van bet zelve to onderrigten. Zij neemen alle bedenkelijkheid we- , die beletten in bet gevoelen over to gaan , dat
Johannes de Evangelist , de Theologiam Naturalem , in
haare uitgebreidheid heeft gekend , en van derzelver allernaauwst verband met de Theologia Symbolica een getuigenis heeft willen afleggen . Hij heeft met verftaanbaare
woorden (g) to kennen gegeven, dat al bet Been nit God
geboren zip , de waereld everwinne, bet wclk Jacobus ook
bevestigt (7a) .
„ De Mesfias , en ook de geest van God zijn de middelen uit God, waardoor de wacreld, d. i . de onfinnigheden, waarmede de gefchape natuur befmet is , kan overwonnen worden ; nochtans word daarbij, als noodzaakelijk
vereischt, dat zd daarvoor erkend, en als de middelen ter
overwinning gebeezigd worden, daarom dan ook Johannes
met bet grootlte regt beweerd , dat niemand de waereld
overwinne, dan die gelooft , dat Jezus is de Zoone Gods .
Want deeze Jezus is , eveneens als Gods Geest , gekomen
door water en bloed , niet door water alleen , maar door
bet water en bloed, en de Geest is bet, die getuigt, door
Verklaaring en nitwerking, dat de Geest de waarheid is ."
En
(e) Gen . XXVIL 28,
(d) Sap . VIT . 24, 25, 26 .
(f) Lev . XVII . ii . Heb . IX . 22 .
(h) Jac. I . 27.
($) i Jon . V. 4 .
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En om dit dies to flerker to bevestigen, to weeten, dat
de Theologia Symbohca en Naturalis (a.), zoo wonderbaarlyk overeenftemmen , voegt by twee allerlerkfte drangredenen by, zeggende ;
„ Want drie zijn 'er die getuigen in den hemel , de
Vader, het Woord en de Heil. Geest , en deze drie
zijn een ; es Brie zijn 'er die getuigen op de aarde ,
de geest , her water en bet bloed , en die drie zijn
tot een (k) .
„ Deeze met de drie voorgaande vaerzen (1) , ftaan in
eene zulke betrekking tot elkanderen , dat her onmooglijk
is , eene verandering daarin to orderneemen , zonder aan
de intentie van den Apostel to kort to don . Deeze, naav
alle waarfchijnelijkheid bet voorneemen gehad hebbende ,
op eene geheimzinnige wijze de bekenners van Jezus to onderregen , in welk een verband , de leere van God en die
van de gefchapene natuur , met elkander ftonden , heeft
goedgevonden in zijne opgeftelde fchriften , hier en daar,
de gewigtige verborgenheden in bet bloed voor to draagen,
om den leezer opmerkzaam to maaken, en teffens to kennen to geven , dat hij deeze weetenfchap in -haare volkomenheid hebbe bezeten .
„ Uit
(i) „ De Theologia Symboliea," (zo als de Autheur ons vroe.
ger tracht to beduiden, doch dat voor ons duister blyft,) „ vat• bear voor den verfiandigen , leerd God kennen naar zi n he .
• flaan en eigenfchappen ; de Theologies Naturalis daarentegen ,
• varbaar voor de zrnnea , leerd God kennen in zijne werken
,, der natnur, en in derzelver inrigtingen . In de eertle wordeu
• wij onderweezen, door welken weg de geestelilke mensch,
• aan ziel en lichaam, in een volmaakte that kan geraaken ; en
• in de rweede verkrhgen wij de kennis, van aan bet lichaam,
• in de natuurrt ;ken, den hoogften trap der eigenaartige volko• menheid, toe re brengen, en her daarin to onderhouden, zoo
• lang zulks, volgens de geregelde order, kan gefchieden ."
(k) „ De woorden , en die drie zyn tot een , flaan niet in de
• Bijbel van Ariemontanus , hoewel zij to than behoorden , als
• in de waarheid zich dit zo bevindende ." In den Bybel van
Ariemontanus, of beter ,bias D7ontanus, flaen de Iaetfle woorden
niet in den tekst , om dat ze in vele Larynfche llandfchriften
niet gevonden worden , ecbter flaet'er nog op den kant et hi tres
unurn funt, (zo als andere Handfchriften hebben ,) en die drie
zyn een.
(1) Z Joh . V. 4, 5, 6, 7, 8.

IIBT DRIEEVIC BESTAAN VAN GOD .

337

„ hit dit vertoogde vermeen ik reden to hebben, ftellig
to moogen beweeren , dat alle deeze 5 aangehaalde vaeizen , nxettegenftaande alle daartegen ingebragte twijfelen ,
onder de canonicque fchriftuurplaatzen behooren , en dat
zulke , die deshalven in bedenken ftaan , hunne bedenkeliikheden zeer fpoedig zullen opgelost vinden, wanneer zij
her voorneemen van Johannes , bij deeze gelegenheid gehad , met infpanning van geest , bij een gezond oordeel
Bade tlaan ."
Men moet zich , onzes oordeels, op her lezen van bet
bovenftaende, (en her geheele Stukje is op then trant gefchreven,) natuurlyk verwonderen over de zeldzame werking van 't Menfchelyke Verftand .
De Autheur vind
her voorgedragene ten fterkle overtuigend ; en wy kunnen
ons niet verbeelden, dat iemand bet verftaenbaer kan vinden ; 't welk echter ter overtuiginge hoognoodig is . Intusfchen heeft 'er de Autheur zo groote gedachten van, dat
by zich verbeelde , dat zyn Gefchrift daedlyk kunne dienen , om Christenen en Onchristenen , ja ook Godloochenaars , to overtuigen ; en by is , indien des kundigen 'er
gun lug over oordeelen, genegen, om her ooh in 't Latyn en
in 't Hoogduitsch her licht to doen zien , ten einde her zelve
tot des to uitgebreider nut to doen ftrekken .
Zo de Autheur geen medelyden verdient , en nog voor
goeden raed vatbaer is , zouden wy hem raden daer van
of to zien, en zyne hersfens niet to pynigen, met die vermoeiende denkwyze en ingewikkelde duisterheden ; maer
zich liever toe to leggen op her nafpooren van 't geen aen
't gezonde Verftand verftaenbaer voorgefteld kan worden .
In velke plaatzen van den Bybel word gefprooken van het
nzyn eenes Duivels? Of, mag men de leere van eenen
uivel op goede gronden verwerpen? Uit het Hoogduitsch
vertaald . Alom to bekomen . Behalven de Voorreden ,
64 biadz . In gr . octavo .
g

lets over de Zaligheid der Duivelen, aan den Beer KIRCHHOFF , door J--N . Te Rotterdam by J. P. Kraefft . In
gr . oEavo, 14 bladz .

vendigd twistgeding , over bet beitaen en de working
B
Her eerst geuoemde zag oorfpronglyk
sues Duivel§ .
ide deze Stukjes raken her thins op nieuw zeer verle-

her
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bet licht , by gelegen'heid der uitgave van een Papier, in
't jaer 1775 , getyteld ; Demoedige Bede om onderriclating
aan die groote MMannen , welke aan geenen Duivel gelooven.
In bet zelve legt de Schryver bet 'er op toe , om to toonen dat de Bybel, wel verftaen zynde , do gewoone leer,
rakende den Duivel, niet begunfligt ; en dat 'er zo wigtige
reden zyn, om dezelve to verwerpen, dat ieder verftandig
Man daer door genoopt moest worden, om dezelve ernftig
tegen to gaen en geheel uit to rooien .
Het laetstgemelde Stukje is byzonder ingericht tegen de ftelling van
den Heer Kzrchbof , dat , bet beftaen en den afval der
kwade Engelen vastgefteld zynde, 'er reden zyn , om to
beweren, dat hun flraf niet eeuwigduurend is , en dat zy
reeds tot inkeer gekomen zyn (*). - Van bet een er}
't ander Gefchrift moeten we betuigen , 11at ze onze oplet
tendheid niet we] gaende hebben kunnen houden , daer 't
ons verveelde, in 't wezenlyke niets anders to lezen, dart
't geen ons , in de Papieren over de leer , rakende den
Duivel , reeds menigmalen voorgekomen is . De beantwoorder der Demoedige Bede betreed bet gewoone pad, dat
niets nieuws aen de hand geeft, 't well : ter nadere onderrichtinge zou molten ttrekken . En de Tegenfchryver van
den Heer Kirchhof brengt niets to berde, dan bet geen al
voorlang, by herhaling, aengevoerd is tegen de Voorftanders der herftellinge aller dingen , of der eindelyke zaligwordinge alter fchepzelen . Het is lastig over een onderwerp , dat zo veelvuldig malen behandeld is , gef}adig genoegzaem bet zelfde to lezen en to herlezen, waerdoor men
noch wyzer noch beter word .
Mogelyk zyn zy 'er best aen , die zich de verfchillen
over den Duivel err deszelfs invloed niet fterk aentrekken ;
als wel verzekerd zynde, dat God, indien by den kwaden
Engelen toelaet invloed to hebben op de menfchen , om
hen ten kwade to verleiden, dan ook zeker wel zorge zal
dragen, dat de goede Engelen , vooral geen minder, maer
eer meerder, invloed op de menfchen zullen hebben om hena
ten goede to noopen . Dit zo zynde , heeft de Mensch ,
als by wel wil, niets kwaeds van den Duivel to vreezen,
en by kan zich zelven niet verontfchuldigen , wanneer by
den kwaden Engelen meer gehoor verleent dan den goeden .
Onder zulk ene werking en wederwerking , met ongelyk
aen den zogenaemden ftryd van Vleesch en Geest , komt
bet
(*) Zie N. 4lg. hal Lett . V. D. bl . 453 .

bER DUIVELEN-
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bet wen op 's Menfchen eigen befliering van zyne neigingen
eh hartstochten ; wonder dat by veel belangs flelt in de beflisfing van 't gevoerde twistgeding .

Het leven van den Duivel , door
Stukjen . In Holland , 1791 .
64 bladz . In gr. oftavo .

Eerfle
Behalven het Voorberichb

JUSTUS CRITlCUS .

n dit Gefchrift word bet Twistgeding van den Duivel
enigermate in 't grappige gebragt , dat ons , gelyk we
bet befpotlyk behandelen van ernflige onderwerpen over
't geheel wraketi , gansch verkeerd voorkomt . Onder bet
voorgewende bewyzen van 't beltaen des Duivels, nit zyne
werkzaemheden , en bet tusfchen beiden invoeren of daer
mede vermengen van invallende gedachten , komt 3eustur
Criticus voor als een Hekelfchryver, die de denkwyze, zeden en bedryven der tegenwoordige Eeuwe , al lachende ,
wil gispen . Doch zyn ftyl is gansch Wet gefchikt oni
een algemeen gelach to verwekken ; zyne charafters
zyn gewoonlyk to flerk overdreven , om doel to treffen ;
en daer by geestig wit zyn is bet vernuftige meerendeels
ver to zoeken, of geheel Wet to vinden . Hy fchyut
gefchreven to hebben, om den Lezer to vermaken ; zo dit
gelukt zal bet Wet onder de befchaefdfle foort vau Lezers zyn.
De Voorzienigheid door H . SANDER, Profesfor aan de Illus
.
ire Schole to Karlsruhe, en Honorair Lid vdn het Genootfchap van Natuuronderzoekeren to Berlyn . Tweede Stuk_
Uzt het Hoogduitsch vertaald . Te Utrecht by G. T. van
Paddenburg en Zoon . Behalven het Voorwerk, 227 bladz .

In gr . ol'tavo.

n achtervolging van bet plan , door den Hoogleeraer
Sander, by deze zyne befchouwing der Voorzienigheid
Igevormd
(*), is dit Stukje byzonderlyk gefchikt, tot bet

gadeflaen van het veelvoudzge ongeluk in de Menfchenwaereld , zo in 't algemeene beloop des menschlyken levens ,
als in de lotgevallen veler byzondere Perfoonen, onder aller(*) Me N. 41g. Vad. Letteroef. V. D. bl . 54 .6.
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Ierleie Volkeren , naer uitwyzen der Gefchledenisfe . En
braze Autheur bedient zic.*h van deze overweging , ig 't
clot , ter verfterkinge van den grond onzer hoope op de
onftervelykheid der ziele ; onzes vertrouwens op ene over
alles wakende, en eens alles richtende Voorzienigheid, en
dus ohzer verrekerde verwactitinge eves toekomenden levens . - , - Dit laetfte gedeelte vervrolykt de voorige, dikwerf zeer treurip, befchouwing ; en de foogleeraer heeft
ons bet eerfte met onder 't oog gebragt, dan met oogmerk
om once aendacht to levendiger op het laetfte to vestigen :
ten einde ons to fterker to noopen, tot een aen die kundigheden beantwoordend gedrag . Hier toe lead by den Lezer,
na bet aendringen van de wettigheid der gevolgtrekkinge,
ten opzichte van een toekomend leven, nit de onheilen van
het tegenwoordige, ten ernftigfte op, om de grootheid van
't heil, dat den deugdzatnen to wachten ftae ;, letendig to
bezeffen ,, en , onder ene vuurige plichtsbetrachting , den
Godsdienst, wel verre van treurig, blymoedig to befclmuwen , en dien to handhavcn, met ene grootmoedigheid van
ziel en ftandvastigheid, welken denzelven eer aendoen . - Do Hoogleeraer Sander toch, hoe gevoelig ook gecroffen,
door bet veelvoudige ongeluk in de Menfchenwaereld , is
geenzins de Man , om deze Waereld als eeu Tranendal to
befchouwen, dat men naeigeestig moct doorwandelen, en
door zyn gedrag des to onzaliger makers ; maer als een
doorgang tot een hooger geluhftaet, welks invloed ons gedrag bczielt ; terwyl wy bet goede van dezen doorgang
genieten , bet kwade Iydzaem dragen , en oils , in 't wel
behartigen van onzen plicht, benaerftigen , om in denzelven bet kwade to doen afnemen, en bet goede, zo veel in
ons is, to bevorderen . Ten dien einde deelt by ons , onder anderen , de volgende opwekkelyke leerlesfen mede .
„ Is onze Vaderflad , gelijk PAULUS (Phil . III . 2z .)
ze It, de Hemel, zo laat ons dan ook naar hetnelfche wet .
ten leeven, en der waereld toonen , dat wij hier geen b1tjvende fi;ad zoeken. Het vrolijke genot van de memgvuldige
gaven Gods in de Natuur is ons niet verboden . De Godzaligheid ftrijdt niet met den wensch , welken wij alien
hebben, om in de waereld een itil en gerust leven to leiden . Ze ftrijdt niet met bet kleed dat wij dragen , niet
met de genoegens die wij alle zoeken, noch met de fchoonheden die de zinnen bekooien . Onze Verlosfer heeft der
Natuur deeze fmaad , der Menschlijke ziele deezen dwang,
nergens aangedaan . Het is veelmeer onze pligt , ons beiicn-
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fendig, ook bij bet dagelijksch gevoel der aardfche en men .
fchelijke ellende , de dankbaarheid aan God pier to vergeeten , zo veele reeds genootene weldaaden to herdenken ,
dezelve in hun getal , grootheid en waarde zorgvuldiger
dan doorgaans gefchiedt to berekenen ; zo menige fchoone,
goede, voordeelige zijden der waereld, zo veele heerlijke en
altoos nuttige inrichtingen in de natuur, bijeen to brengen,
en ze , met oprechte dankzegging aan den eeuwigen Infteller
derzelve, to roemen . Het is onze pligt tegen de ontevredenheid to ftrijden, en de moeder van deeze hoogst on be .
taamelijke beweeging , eigenliefde , nijd en trotsheid , uit
ons hart to verbannen . Het is ooze pligt , om zelfs de
onaangenaamfte voorvallen in de waereld van beide zijden
to befchouwen, en ze met den ganfchen reeks hunner gevolgen zo lang to overdenken , tot wij ons overtuigen kunnen , dat een onafgebroken geluk op deeze planeet niet
mogelijk is , dat bet in de meeste gevallen ons grootite
ongeluk zoude wezen ; ja dat ook ftrenge kastijdingen waare weldaaden van God , en bewijzen zijner liefde tot ons
zijn . Het is onze pligt , God heeds en onophoudelijk
voor ziju grootfte gefchenk, zijn geliefden Zoon, to looven
en to danken , en ons met de gedagte der eeuwige verlosfing, die hij to wege gebragt heeft, to troosten en to verkwikken , ja zelfs in de fchriklijkfte verwarringen deezes
]evens , als ongeveinsde , ootmoedige , geloovige Christe •
nen, hem na to wandelen, en op zijne beloften to wachten . Smaakt en ziet , zegt de Godsdienst , dat de Heere
goed is : verbl dt u in den Heere : vederom zeg ik u s
verblydt u . (Pf . XXXIV . 9 . Phil . IV. 4 .) Maar even deeze Godsdienst wil ook , dat wij onze zielen niet laaten
verwennen , dat wij ons nimmer zo geheel aan bet aardfche hegten, dat wij daardoor de lust aan God en Godlijke
zaaken verliezen, en der ziele geringe, ledige, niets waardige dingen tot voedzel aanbieden .
„ Zullen wij niet eeuwig op deeze waereld woonen, zo
laat ons dan alle mogelijke trouw bewijzen , bet zij dat
wij in de Maatfchappij eene plaats bekleeden , die de bewondering van de meesten tot zich trekt, of dat wij verre
beneden andere vernederd zijn . Aan den ploeg , in de
werkplaats , in bet kindervertrek , in de fchool , op bet
komptoir, in bet ftrijdperk, in de diepfte eenzaamheid, bij
het krankbed, in de gerechtzaal , aan bet roer van ftaat ,
aan de fpitze van een gansch yolk , op den koninglijken
troop --- overal is bet de pligt , om den wil van den
LETT . 1791 . N0 . $ .
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opperifen Heer en regeerder der waereld ten richtfnoer to
neemen, en ook, nit gehoorzaamheid aan Hem, den bitteren kelk niet weg to footen , then Hij tot ons dagwerk
ons toegefchikt heeft . Laat ons flechts den wenk der
Voorzienigheid volgen . Zij weet gewis voor elk haarer
onderdaanen de beste plaats op de waereld, den zekerften
weg naar de eeuwigheid . Zouden wij daarom aan de goedheid van God twijfelen, om dat hij ons den weg tot fchitterende verrigtingen in de waereld geflooten heeft ? -••
Wij weeten als dan ook van de blinkende ellende , van
den prachtigen last der grooten niets ; wij zijn als dan ook
bevrijd van de gevaarlijke aanlokzelen, die met alle voornaame flanden in de waereld verbonden zijn ; wij hebben
dan ook niet zo veel van de afgunst en Iasterzucht van
andere menfchen to lijden ; zo genieten wij ook in den
middenfland meer oprechte, hartelijke liefde van anderen ;
zo vergeeten wij hij de gefladige arbeidzaamheid alle de
ijdele gochelfpelen , die anderen den geest needs beroeren
en verontrusten ; en in onzen kring, hoe eng hij ook zij,
zullen wij steeds onze Godvrucht , ons geloof aan den
Verlosfer , onze menschliefde en oprechtheid kunnen toonen, en voor de eeuwigheid werkzaam zijn. .
„ Is 'er zo veel onheil, zo veel lijden en traanen, zijn
'er zo veele booze menfchen in de waereld , zo laat ons
dan des to beter, des to menschlievender, des to zagtmoediger, dienstvaardiger en befcheidener jegens anderen zijn,
op dat zij , die de naaste met ons omgaan , niet ook over
ons zuchten . Dat is de waare kunst van wel to leeven ,
die wij alle behoorden to weeten . Gelijk de olijfboomen,
zegen op andere to druppen ; geli~k fakkelen en andere
lieflijke iterren , in den donkeren nacht nog to gliniteren,
op dat niet alles door de boosheid overwonnen, niet alles
met wolken overdekt worde . Gelukkig hij , die zo veel
ontvangen heeft, dat hij het lot van anderen verlichten en
treurige harten verkwikken kan . Volgen wij dus God na,
die alle dagen ellendigen en ongelukkigen in 't bijzonder
goed doet , en die ®ns nog in de eeuwigheid de laatite
traane, die wij van den oever der fmerte, van den dooditrijd, medebrengen, zal afwisfchen . Terwijl wij ons geluk ook over anderen verbreiden, verlengen en vermenigvuldigen wij deszelfs genot, en maal en ons vatbaar voor
nieuwe en Reeds grootere weldaaden van God . r---- En
wanneer wij hun, die met ons aan een veld arbeiden, verheugd hebben , laat ons dan ook hen alien , wier zweetdrup .
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druppelen wij niet zien vloeijen , in ons mededeogend ge.
bed aan den troostrijken en barmhertigen God , mede in.
fluiten . Zo zullen wij de maate van ongeluk op deeze be . .
nedenwaereld, zo veel in ons is, vermmderen, en andere
Menfchen , die welligt lange in de eindelooze jammeren
gezucht hebben , opbeuren en tot roem van God opwekken . Het ongeluk maakt menigmaal alle banden vaster .
Onder lieden, die weinig of niets hebben , heerscht veeltijds de beste vriendfchap. Men rekent dikwijls anderen
bun lijden als een verdienfte aan, en wil ze door liefde
fchadeloos houden ."
OVER t1E VOORZI$NIGHElD.

Nederlandfche InfeEten, door j . cu . sErr .
by J . C . Sepp, 1791 . In quarto,

Te Am]terdam

y eene voortgaande opmerkzaame waarneeming levert
ons de Infeetkundige Sepp hier weder twee wet ilitgeB
voerde Plaaten , met derzelver befchryving ; waardoor by

ons twee Rupfen, met derzelver veranderingen onder't oog
brengt , en in de voornaamtte byzonderheden , naar gewoonte, naauwkeurig voordraagt . Ze zyn beide Rupfen,
die in Vlinders veranderen , en dus Infecten , welken tot
dezelfde Clasfe behooren ; doch derzelver uiterlyke gedaante is zeer verfchillend . Het eene Infect is alleszins gelyk
de gewoonlyke Rupfen, zynde eene volmaakte 14 pootige
Rups , die byzonder veel overeenkomst heeft met de alvoorens befchreevene bruine Eenftaart-Rup .r , in onderfcheiding van welke , deeze , ter oorzaake van derzelver
geelagtige koleur , de geele Eenftaart - Rups geheeten
wordt. Maar 't andere alhier aftebeeld en befchreeven
Infect heeft een daarvan gansch verfchillend voorkomen ;
gelykende , in den eerften opflag, zo in geftalte , als wel
byzonder in beweeging , ruim zo wel na eene Slak als na
eene Rups, waarom het ook in deeze befchryving den naam
Uit then hoofde komt dit
van Slak-Raps draagt .
Diertje eenigermaate voor , als behoorende tot dat foort
van Middelweezens, die noch tot het eene noch bet andere Geflacht bepaald to betrekken zyn , maar befchouwd
kunnen worden als zulken , die , om zo to fpreeken , den
overgang van het eene Geflacht tot het andere maaken . Onze nadenkende Schryver deelt ons deswegens , ter Bier
geelegenheid, eenige aar_merkingen mede, welken het thans
vry algemeen beweerde gevoelen , wegens een Ladder der
Na•
Aa :
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Natuurlyke Weezens , waaraan geen fport ontbreekt ,

be .
gunftigen ; welker plaatzing hier niet ongevallig zal zyn .
„ Het fchynt, zegt by, den Almachtigen Schepper behaagd to hebben , om alle leevende , ja zelfs leevenloze,
Wezens , in zulk een verband zamen to voegen , dat nergends eene gaaping , n(-rgends geene fprongen van bet
eene Geflacht van Dieren tot bet andere, of van bet eene
Geflacht van Planten tot bet andere, ja zelfs van bet eene
Ryk tot bet andere , dat is to zeggen, van bet Steen- tot
bet Planten-Ryk, of van bet Planten- tet bet Dieren - Ryk
to vinden zyn , maar overal zulke Schepzels of MiddelWezens zich bevinden, welke bet eene met bet andere als
verbinden, of liever ongemerkt doen overgaan . Want offchoon bet ons toefchynd , dat hier en daar eene gaaping
is , komt dit myns erachtens zekerlyk meer van onze onkunde , van onze bekrompene kennis voort, doordien wy
tot nog toe niet kennen bet Wezen , 't welk deze gaaping,
of om zo to fpreken dezen fprong, van bet eene tot bet
andere to zamen hegt . Dit is ook reeds door verfcheidene
geleerde en beroemde Mannen betoogd : dus hangt dan ,
gelyk een onafgebrokene Keten , alles door behoorlyke
Schakels in de geheele Natuur aan elkanderen (*) . Het
tegenwoordig voorwerp, welks leevensloop ik in deze Verhandeling denk to befchryven, leverd ons wederom een bewys eener zodanige vereeniging of aaneenfchakeling van
Wezens , namentlyk der zich van gedaante niet veranderende kruipende Infhen zonder Pooten , en der geenen ,
die zich van gedaante wel veranderen , en met Pooten
voorzien zyn . Daar bet anders een doorgaande Regel is,
dat alle Rupfen , welke in Vlinders veranderen , met niet
meer als i6 , en met niet minder als io Pooten voorzien
zyn , dewyl die geenen welken meerder als bet genoemde
getal hebben, tot so en 2% toe, niet in Vlinders, maar in
vier-vleugelige %Vespen veranderen , daarentegen de laatften , welke minder als io hebben , geene Rupfen meer
zyn, maar Wormen, en wel zulke Wormen waaruit Toren voortkomen, zo heeft ors tegenwoordig Infect daarente[(*) Over deezen verbindenden zamenheng, die eigenaartig
vergeleeken wordt , by een aaneengefchakelden Keten , of een
Ladder , langs welken men van fport tot fport hooger klimt ,
zie men BONnET Befchouwing der Natuur, II Afd . en VIII Md .
Hoofdft XVI-XVIII .]

NEDIRLANDSCHE INSECTIN

345
tegen, in zynen Rupfenflaat, niet meer dan maar 6 Pooten ;
hebbende onder den Buik in 't geheel geene Middel- en
Achter-Pooten ; behooeende dus, volgens de eerstgenoemde Kenmerken , voltlrekt niet onder de Rupfen, en echter
veranderd het zelve in eenen wezentlyken volmaakten
Vlinder .
„ De Slakken, Dieren zynde, welken geene verandering
ondergaan, en ook in 't geheel geene Pooten hebben , bebooren dus, met zeer veele andere kruipende Infeeten, om
zo to fpreeken , als op den laatllen Trap , van de zich ,
door golving van bet Lichaam, beweegen kunnende Dieren . Tusfchen deeze nu geheel zonder Pooten bevindende
Infeden , en die geenen , welken met dezelven voorzien
zyn, 't zy veel of weinig, zoude dus eene gaaping plaats
vinden . Maar neen , de Alwyze. Schepper heeft , als ik
my zo mag uitdrukken , ook wederom bier voor gezorgd .
Qns tegenwoordig Infect diend ten bewyze daarvan ; want
zelve bet kan als Rups, op zynen Buik, naar die van eene
$lak volkomen gelykende, zonder behulp van eenige Pooten of vasthouders voortkruipen, alleen door golvende beweeging van het Lichaam , en door middel van eenen ge .
,Tingen Slym , of kleevend Vogt , 't welk zich , gelyk als
by de Slakken, onder den Iluik bevind ; laatende ook veeltyds een glinflerend bewys na , waar bet zelve gekroopen
heeft, eeven als de genoemde Dieren, waar door dit Infect,
met de zonder Pooten kruipende , volkomen gelyk is
Maar boven en behalven dit vermogen , heeft bet zelve
ook nog 6 zeer kleine naauwelyks zichtbaare Voor-Pootjes :
hierin komt ons Voorwerp nu wederom overeen met DieTen , welken met Pooten voorzien zyn ; en 't vereenigd dus
zeer aartig de twee verfchillende wyzen van kruipen, met
en zonder Pooten . Bet komt my om bovengenoemde reedenen niet oneigen voor , ons tegenwoordig Voorwerp de
Slak-Rups to noemen ."
Nagelaten Werken van FREI)ERIK den II , boning van
Pruisfen . UUt het Fransch . Tlierde Deel . Te Anfterdam,
Dordrecht en Leyden by J. Yntema , d'Erven P . Meyer
en G . Warnars , P . B1usff en L. Herdingh, 1790 . In
gr. octavo 379 bladz .
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et dit Deel befluit de Koninglyke Schryver zyn verhaal van den bovenal aanmerklyken zevenlaariaen
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Oorlog in Duitschland , welke met bet tekenen der Vrede
to Hubertsburg, op den vyftienden van Sprokkelmaand des
jaars 1763, ten einde liep . Het voorgevallene , geduurea
de bet tydbeftek , zins bet afloopen van 't jaar 1?59 tot
op den aanvang van 't jaar 1763 , in dit Deel vervat , be+
heist, even als dat der voorige jaaren, eene reeks van ge .
wigtige gebeurtenisfen, die, naar 's Vorften fchryftrant (*),
ontvouwd worden , op eene wyze , die den beoefettaaren
der Kxygskunde bovenal leerzaam , en tevens by uitftek
nuttig is , voor hun , die zig op bet nafpooren der Ge*
fchiedenisfen , en byzonder der Omwentelingen van bet
Staatsbeftuur der Volkeren, toeleggen ; waarvan ons dit gedeelte , op nieuw, verfcheiden merkwaardige byzonderhe .
Een treffend flaal vats die
den aan de hand geeft .
natuur levert ons bet berigt van 's Vorften toeftand , met
bet eindigen van den Veldtogt van 't jaar 1761 , en bet
daarop voorgevallene in 't jaar 1762 , byzonder ter gelegenheid van de omwentelingen in Rusland .
By bet afloopen van dien Veldtocht waren de Pruisfifche
uitzigten, zo ten aanzien der zaaken des Ryks , als test
opzigte van den Nat des Legers , zeer ongunilig ; dan
's Vorften oplettendheid , en eene gelukkige gebeurtenis ,
keerde alle dreigend onheil af. „ Tot cen voorbeeld ,
„ (zegt by,) om to bewyzen , hoe bedriegelyk bet uit„ wendige voorkomen der dingen is , en dat, in groote
• zaaken , de volftandigheid alleen den menfchen de ge• vaaren en zwaarigheden , welke hen dreigen , doet to
• boven komen ." --- In die benarde omftandigheden ilaat
de Khan der Tartaaren hem een Verbond voor , en de
Pruisfifche Vorst vindt bet geraaden , daarvan gebruik to
lnanken ; to meer daar by zig vleit met de verwagting ,
dat by, langs dien weg, ook de Porte zal overhaalen, om
met Rusland to breeken : waarin by, ichoon Diet geheel
naar wensch, egter eentgermaate llaagt.
Dan intusfchen doet 'er zig , van eene andere zyde , geene geringe
zwaarigheid op . Frankryk beweikt een Familieverbond met Spanje ; waarop Engeland eig gedrongen vindt,
ow den Koning van Portugal met zyne krygsbenden by to
ftaan ; en midlerwyl Dam de verkoeling , welke tusfchen
Pruisfeu en Engeland begun to heerfchen , grootlyks toe ;
dat,
(#) Men ale bet Been we , aangaande den bierin gehouden
fchryftrant, alvporens bl, 19 en 20, gezegd hebben .
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dat, naar de toenmaalige gefteldheid van 't Britfche Minis .
terie, voor Pruisfen van een nadeelig gevolg moest zyn .
„ Maar van welke kleinigheden , (gelyk hier aange .
merkt words ,) hangen de zaaken der waereld , en de
ontwerpen der menichen , of 1 De Keizerin van . Rusland
fterft ; haar dood bedriegt alle Staatkundigen van Europa,
en Root eene oneindige menigte van zorgvuldiglyk beraamde, en met vlyt in orde gefchikte , beftekken en oogmerken om verre. Deeze Vorftin , welker gezondheid , in de
laatfte jaaren , wankelende was geweest , werd , op den
achtften van Louwmaand des jaars 1762, door eene bloedfpuwinge fehielyk weggerukt . Door haaren dood viel de
Kroon op den Grootvorst, haaren Neef, welke, onder den
naam van Pieter den Derden , regeerde . De Koning hadt
de vriendfchap met deezen Vorst aangekweekt , in den
tyd , waarin dezelve nog niet meer was dan Hertog van
Ilolftein, en door eene tedergevoelbegheid, welke onder de
menfchert zeldzaam , maar nog zeldzaamer is by Oppervoriten, had deeze Prins hiervoor een erkentelyk hart bewaard . Hiervan had by zelfs blyken gegeven, geduurende deezen oorlog : want by was bet , die bet meeste had
toegebragt tot den aftocht van den Maarfchalk Apraxin in
bet jaar 1757 , wanneer deeze , na den Maarfchalk Leh.
wald geflagen to hebben , to rug week na Poolen (*) .
Geduurende alle deeze beroerten , had zelfs deeze Vorst
zich onthouden van in den Raad , in welken by zitting
had , to verfchynen , om geen deel to hebben aan de
maatregelen , welke de Keizerin tegen Pruisfen nam , en
welke by afkeu?de . De Koning fchreef hem eenen Brief
van gelukwenfchinge over zyne komst tot den throon , in
welken by, zonder bewimpelinge, bet verlangenr betuigde,
bet geen by had om in goede eensgezindheid met hem to
leeven, en de achting, welke by altoos voor deszelfs perfoon zou behouden ."
Naar luid van des Konings verder verhaal , gelukte bet hem , in korten tyd , na eenige
onderhandeling , den nieuwen Rusfifchen Vorst geheel tot
zyne zyde over to haalen ; en wel zo,, dat by zig na alle
de verlangen des Konings fchikte, gaande zelfs verder dan
men
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(*) Volgens het verhaal van dit gebeurde, in 't Hide D . bl .
253, 254, begingen de Rusfen bier een misflag , en de Pruisfen
waren overgelukkig, dat ze zo goedkoop van een seer gedugtem
vyand ontflagen werden,
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men kon verwagten . Dit had ten gevolge , dat by, uit
eigen beweging , den Heer vin Czernichef , met deszelfs
Volk uit bet Oostenryksch Leger to rug riep ; en een zo
gunflig oor verleende aan bet voorflaan van een Verdrag
van Vrede en Bondgenootfchap , dat bet zelve , reeds in
't begin van Hooimaand, getekend wierd, by welke gelegenheid ook de Heer van Czernichef , die to Glatz was,
terflond bevolen werd, om zonder vertoeven op to breeken, ten einde zig by het leger des Kouings to voegen ,
en, to gelyk met bet zelve, den Oostenrykfchen den oorlog aan to doen. En dit gaf tevens aanleiding tot Vredesonderhandelingen met Zweden , die zo fpoedig voortgezet
werden , dat de voorafgaande punter , al voor bet einde
van Hooimaand, getekend waren .
Aan bet verhaalde,
dat nog eene reeks van byzonderheden behelst , waarop
wy , ons bedoelde alleen in 't oog houdende , niet flaan
kunnen blyven , hegt jle Koning voorts de volgende aanmerkingen, nopens den invloed van dit alles .
„ Van alle Mogendheden van Europa was bet Hof van
Weenen meest verflagen over de in Rusland voorgevallen
gebeurtenisfen . Nooit had de Keizerin-Koningin haare
hoop hooger doen flygen, dan op bet einde van den laatlien veldtocht. Alles voorfpelde haar de omkeering van
Pruisfen , de verovering van Sifefien, en de vervulling van
alle haare ontwerpen . Haare overtuiging was zo flerk, en
haare gerustheid zo volkomen , dat zy , geloovende een
gedeelte haarer krygsbenden niet noodig to hebben tot bet
voleindigen van den oorlog, eene ontydige befpaaring deed,
door last to geeven tot bet afdanken van twintigduizend
man . Daarop flierf de Keizerin van Rusland ; en kort
daarna verliet bet yolk des Heeren van Czernichef het Leger van Laudon , om zich weder na Poolen to begeeven .
Het Hof van Weenen wilde , maar to laat ,detwingu
zend man weder verzamelen , die bet had afgedankt, welken nu door de waereld verflrooid waren, en wier plaats
de tyd net toeliet to vervullen . Hierop kwam de tyding
van den tusfchen Pruisfen en Rusland gefloten vrede, kort
daarna van bet Verbond tusfchen de beide Kroonen getekend , eindelyk die van de vereeniging van bet yolk van
Czernichef met bet Leger des Konings . Tot overmaat van
rampfpoeden richtte eene befmettelyke ziekte groote verwoestingen aan in de legerplaats van Laudon . Deeze was
eene foort van melaatsheid , welker voortgangen zo fchielyk waren, dat zy ayn Leger dunden, en zyne ziekenhuizen
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opneemt, vindt men, by de gemaakte rekening, twintigduizend man afgedankt yolk by de Oostenrykfchen , en
twintigduizend Rusfen minder, to zamen veertigduizend
man ; en deeze twintigduizend Rusfen, nu meerder zynde
by het Leger des Konings, maaken, tusfchen de beide
Legers, een verfchil van zestigduizend man ten voordeele
der Pruisfifchen . Al had de Koning Brie voile veldflagen
ma elkander gewonnen, zy zouden hem geen grooter voordeel aangebragt hebben .
„ De dood der Keizerinne van Rusland, en de nieuwe
fchikkingen in de zamenkoppelinge van ftaatkundige belangen, welke dezelve in Europa voortbragt, maakten een
geheel verfchillenden indruk op de Porte . Zo veele fpoedige omwentelingen , de zo heftige haat tusfchen onderfcheiden Staaten, welke zo fchielyl : in naauwe verbindteinisfen tusfchen de Vorften veranderde , dit alles fcheen
der Oosterfche Staatkunde onbegrypelyk, en vervulde de
Turken met verbaasdheid en wantrouwen . Men moet bekennen , dat zy eenige reden hadden , om verwonderd to
ftaan . Na dat de Pruisffche Staatsdienaar hun lastig was
gevallen met de dringendite verzoeken , om hen tot het
verbreeken van den vrede met Rusland over to haalen,
veranderde deeze Staatsdienaar eensklaps van taale , en
hood hun de goede dien(ten van den Koning zynen meester aan, om eenige gefchillen, welke zy met het Hof van
Petersburg hadden , over hunne grensfcheidingen , in bet
minuelyke to vereffenen ; en dezelfde Staatsdienaar vol.
hardde enkel in hen aan to zetten tot verbreeking van de
wapenfchorfinge , welke nog duurde tusfchen hen en de
Keizerin-Koningin . Dit gaf den Turken aanleiding om dus
to redeneeren : Voorzeker zyn die Pruisfifchen het onflandvastig(te en ligtvaardigfte yolk ter waereld ; kort geleden
wilden zy ons met Rusland in de war brengen , nu willen zy ons daarmede verzoenen ; en, indien zy ons tegenwoordig aanhitzen om der Koninginne van Hongaryen den
oorlog to verklaaren, wie zal ons borg blyven, dat zy,
binnen zes maanden, niet met dezelve in Verbond zullen
weezen, even gelyk zy tegenwoordig met Rusland zyn?
Laat ons ons wachten van al to fchielyk to treeden in de
maatregelen, welke zy ons voorflaan, of onze gemaklyke
involging zal ons maaken tot den fpeelbal van hunne onbe(tendigheid, en tot de befpotting der Europifche Volken . Huune bedenkingen bleeven hierby niet ; en dewyl
A a 5
zy,
VAN FREDEAIK LIEN

]PAGELATEN V RXEN
ISo
zy, daarenboven, eenige achterdocht hadden opgevat wegens bet Verbond, welk de Konitig nu met Rusland ge .
maakt had, gelukte he-, zyner Majefteit , om deeze ver.
iuoedens to verdryven, door tusfchenkomst van zyne goede dienften, de gefchillen to doen eindigen, welke plaats
hadden tusfchen den Khan van de Krim en de Rusfen,
ever de fterkte St . Anna . Hy haalde, daarenboven, Kei •
zer Pieter den III over, om door zynen Staatsdienaar to
Conftantlnopolen to doen verklaaren , dat by zich , op
geenerlei wyze, zoude bemoeien met bet geen de Porte
mogt to vereffenen hebben met bet Huis van Oostenryk,
en dat de Keizerin-Koningin, ingevalle de Turken haar
den oorlog mogten aandoen , van zynen kant geene de
minfte hulp to verwachten had . Deeze ronde verklaaring
maakte een grooten indruk op de Turken ; zy bragt zelfs
den grooten Heer aan bet wankelen , en, naar alle waarfchynelykheid , zoude by eene beflisfende party gekozen
hebben, indien niet nieuwe omwentelingen, welke wy ter
baarer plaatze zullen verhaalen, zyne onzekerheid vernieuwd, en zyn mistrouwen weder opgewekt hadden .
„ Wanneer wy alle gebeurtenisfen, welke wy verhaald
hebben, by elkander voegen, vertoonen zy ons Pruisfen,
by het eindigen van den laatften veldtocht, als ten einde
adems : reeds verloren naar bet oordeel van alle ftaatkundigen , richt bet zich weder op door den dood van eerie
Vrouwe, en houdt zich flaande met behulp van dezelfde
Mogendheid, welke met de meeste drift zynen ondergang
gezocht had . Zo was het ook dat Mevrouw Masham,
door haare kuiperyen tegen Lady Marlborough, Frankryk
hehield in den oorlog onr de opvolging [op den throon
van Spanje]. Waarvan hangen de menfchelyke zaaken af'
De geringlte beweegoorzaaken hebben invloed op bet lot
der Koniugryken , en doen het veranderen . Zodanig zyn
de fpefen van bet geval, bet geen den fpot dryft met de
ydele voorzichtigheid der ftervelingen , en de hoop des
e nen verheft, om die des anderen om ver to werpen ."
Zulks ondervond de Koning op nieuw, nog in dit zelfde
jar 1762 ; toed by wel beraaden maatregels genomen had,
om de posten, die de Oostenrykers to Burkersdorf en to
Leutmansdor€ hadden, to doen verhuizen, en hun alle gemeenf'chap met Schweidnitz a€ to fnyden ; op dat by to beter in Rant mogte zyn om Schweidnitz to heroveren .
„ Dit ontwerp , (dus vervolgt by zyn verhaal,) dat alle
vokloende ttappen van waarfchynelykheid had, om als onfeil-
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feilbaar befchouwd to worden, werd den volgenden dag onzeker, en bykans eene herfenfchtm, door eene van die on
verwachte en fchielyke gebeurtenisfen, welke der menfchen
snaatregels omver flooten . Eene omwenteling had de ge .
daante der zaaken in Rusland veranderd. De Heer van Czernichef bragt 'er de eerfte tyding van aan den Koning . Op
zekeren namiddag kwam by denzelven zeggen, dat Pieter
de Derde door de Keizerinne, zyne Gemalinne, ontthroond
was ; dat by van den Ryksraad bevel had ontvangen, om
door zyn yolk den ted van trouwe aan zyne nienwe Opper •
vorftinne to doen afleggen, en onmiddelyk bet Pruisfifche
Leger to verlaaten , ten einde na Poolen to wyken . In de
geteldheid, waarin de Koning zich beyond, in het midden
van eenen veldtocht, waarvan de onderneemingen gegrond
waren op de hUlp der Rusfen, was deeze tyding voor hem
ten donderflag. Hoe hard ook deeze flag mogt weezen,
by moest zyne party kiezen, dewyl bet kwaad onherftelbaar was , en toevlucht neemen tot zyne eigene middelen
van reddinge, dewyl de vreemde hem begaven . De tydingen , welke uit Pruisfen of uit Pameren kwamen , boodiehapten alle , dat de Rusfifche krygsbenden zich gereed
maakten, om de vyandlykheden weder to beginnen . 'Er
kwam eene Ukafe (of Bevelfchrift) to voorfchyn , waarin
de Koning genoemd werd de erflyke en onverzoenbaare
vyand van Rusland . Reeds hadden de Gemagtigden der
Keizerinne de inkouiften van bet Koninglyke Pruisfen weder
in beflag genomen . Kortom, naar alle waarfchynelykheid,
was men op het punt van eene nieuwe vredebreuk ; maar,
gelyk dikwyls gebeurt, deeze waarfchynelykheden werden
bedriegelyk bevon4en . De ftappen, door de Keizerinne gedaan, rustten op valfche ouderftellingen . Zy vreesde, dat
de Koning, de hechtenis van Pieter den Derden gewaarwordende, bet yolk van Czernichef zoude noodzaaken ,
zich voor den Keizer to verklaaren, of het, ingevalle van
weigeringe, ontwapenen . Om niet onvoorziens overvallen
to worden, nam zy Pruisfen in beflag, om haar tot eenen
waarborg voor des Konings gedrag to ftrekken : ter zelfder
tyd gaf zy last aan haare Veldoverften om zich gereed to
houden tot bet weder beginnen der vyandlykheden, zo ras
zy bet dienitig zoude oordeelen ; maar zy dwaalde in haare
onderftellirgen . De Koning kantte zich niet tegen bet vertrek des Heeren van Czernichef . De eenlge infchikkelykheid, welke by van denzelven vorderde, was, dat by zyn
ver-
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vertrek drie dagen zoude uitftellen ; en hiertoe gaf deeza
Veldoverfte beleefdlyk zyne toeftemming ."
De Koning nu, welken deeze drie dagen kostelyk waren,
terwyl de Oostenrykers , nog onkundig van de gebeurde
omwenteling , door de tegenwoordigheid der Rusfen bedroogen werden, bediende zig daar van meesterlyk om eetl
beflisfenden flag to faan, Hy befloot zelfs, gelyk by betuigt, in deezen „ iets aan 't geval over to laaten, en Ianmet meer roekloosheid en ftoutlieid, dan by, in
•• delde
gunftiger omftandigheden , gedaan zou hebbon," Het
gelukte hem die twee opgenoemde posten to veroveren ;
't welk tevens den Maarfchalk Daun eenigzins noodzaakte,
den fund van 't Keizerlyke Leer to veranderen . „ En 't
,, zonderlingf'e, geduurende deeze verrichtingen," volgens
de opmerking van den Koning, „ was , dat
dedenzelfden
• dag, waarop de Maarfchalk Daun best vonan
7v ftaud to
• veranderen, de Rusfen van de Pruisfen fcheidden, en na
• Poolen vertrokken, zonder dat de Keizerfchen de gering• fte tyding hadden van deeze fcheiding ." - Hierop had
bet beleg van Schweidnitz zynen voortgang, en, met de
overgave dier Stad, natty deeze veldtogt in Silefte een einde .
Ook liepen eerlang alle krygsverrigtingen , met bet zeer
ruwe najaar van 1762, geheel af ; en men began van alle
zyden met ernst op Vredesvoorflagen to denken, dat, reeds
in 't voorjaar van 1763 , bet tekenen der Vrede to wege
bragt.
Zyne Pruisfifehe Majefteit , bet geheele beloop deezen
Gefchiedenisfen overweegende, befluit dit zyn verhaal vats
den zevenjaarigen oorlog , met eenige bedenkingen over
bet voorgevallene ; en, onder anderen, last by zig, met
betrekking tot bet onvoorziene en verrasfende , dat 'er
meermaals in plaats had, aldus hooren .
„ Laat deeze voorbeelden de Staatkundigen, welke zich
met uitgeftrekte ontwerpen bezig houden , ten minften lee .
ren , dat , hoe uitgebreid des menfchen verfand moge,
weezen, bet nooit genoegzaam is, orn tot de fyne zamenkoppelingen door to dringen, welke men moest kunnen
ontwikkelen , om de gebeurtenisfen to voorzien , of naar
zynen An to fchikken , welke afhangen van toekomftige
toevalligheden . De reeds voorby zynde gebeurtenisfen verklaaren wy duidelyk, dewyl derzelver oorzaaken zich ontdekken ; maar wy bedriegen ons altoos omtrent die, welke
pog aanftaande zyn ; dewyl de tweede oorzaaken zich onttrek-
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trekken tan onze vermetele befchouwingen . Dat men be.
drogen ftaatkundigen ontmoet , is geen byzonderheid ,
welke aan onze eeuwe , boven andere, eegen is ; bet is
eveneens geweest in alle tydperken , waarin de menfchelyke ftaatzucht groote ontwerpen baarde . Om hier van
overtuigd to zyn , behoeft men zich flechts de gefchiede .
nis van bet beruchte Kamerykfche Verbond to herinneren,
de uitrusting der onverwinnelyke Vloot , den oorlog van
Philippus den II tegen de Hollanders , de uitgeftrekte bedoelingen van Ferdinand den II by bet begin van den
dertigjaarigen oorlog , de onderfcheiden ontwerpen van
verdeelinge , welke den oorlog om de Spaanfche throonsopvolging voorgingen, en then oorlog zelven . Alle deeze
groote onderneemingen hadden een erode, het geen bykans rechtf'reeks aanliep tegen de bedoeling der geenen,
welke ze eerst aan den gang hielpen . De reden is , dat
het der menfchelyke zaaken mangelt aan beftendigheid ,
en dat de menfchen , derzelver ontwerpen, en de gebeurtenisfen, onderhevig zyn aan geduurige wisfelvalligheden ."
VAN FREDERIK DEN

Reizen van den Graave van FERRIERES-SAUVEBOEUF in
Turkye, Perfie en Arabie, van 1782 tot 1789 . Twee Deelen . bit her Fransch vertaald . Te Utrecht by B . Wild en
J . Aitheer, en to Amfterdam by J. van den Burgh en Zoon,
1790 . Behalven her Voorwerk, 491 bladz . In gr. octavo .
de befchryving deezer wyduitgeftrekte Reizen van den
van Ferrieres - Sauveboeuf , heeft men zo zeer
IgeennGraave
uitgewerkte naauwkeurige land- en plaatskundige be-

rigten, als wel ftaatkundige bedenkingen, over de gefteldbeid deezer doorreisde Gewesten , inzonderheid met betrekking tot bet Krygsweezen en den Koophandel to zoeken . Het geen ons de Graaf nopens bet eerfte mededeelt
is gewoonlyk oppervlakkig en overbekend ; maar zyne
opmerking wegens bet laatfte behelst meer byzonderheden,
die haar leerzaam nut hebben . Bovenal heeft zyn herhaald
verblyf in Conftantinopel , mitsgaders zyn vertoeven in ,
en reize door, bet Turkfche Leger, hem in flaat gefteld,
om een gezet verflag to geven, van de gefteldheid van bet
Turkfche Hof, en deszelfs bedoelingen en maatregelen,
als mede van den toeftand van hunnen Krygsdienst , en
de lotgevallen van dat Keizerryk onder den gevoerden
Oorlog , in deeze laatfte jaaren, met de twee Keizerlyke
MO-
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ftrekken grootlyks ter ophelderinge veeler voorvallen van
then tyd ; en 't geen by ons wel byzonder van bet Krygs .
weezen der Ottomannen meldt, geeft 'er ons zo ongunftige denkbeelden van, dat men geen rede hebbe, om zig
over de zegenpraalende wapenen der Europeaanen to verwonderen . Van welke zyde men dit Stuk ook befchouwe, men ontdekt alomme, dat de Krygskunde der Turken
zeer gering zy . De volgende befchryving der gefteldheid
hunner Legers, en van hunne inrigting to Velde , kan
hiervan ter proeve ftrekken .
„ De Ottomannen , zegt onze Reiziger, veragten bet
verfferken hunner Legerplaatzen . Zij flaan hunne Veldi
tenten zonder orde rondom de Tenten van den Groot Vizier of van hunne bevelhebbers ; zoeken zo veel mogelijk
de nabuurfchap van eene Rivier, en 'een ieder kiest, digter bij of verder af, de plaats, die hem bet gemaklijket
en bekwaamst voorkoomt .
• De Groot-Vizier formeert altijd een bijzonder Leger,
waarvan de Troupen onmiddelijk onder zijne bevelen ziju .
De Aga, of Opperbevelhebber der Janitzaaren, legert afzonderlijk met zijn Volk ; en de Artilleristen houden zig op
eenen gelijken affland tusfchen de twee eerfte Legers .
Hierdoor bevind bet Leger van den Groot-Vizier zig in
drie legeringen verdeeld ; dit is de oorzaak, dat de Turken geheellijk verflagen worden, wanneer zij, na bet verliezen van een Veldflag, genoodzaakt zijn , voor den aftogt to zorgen ; geen toevlugt hebbende om in hun Leger
to rug to trekken , alwaar zij hunnen vijanden tegenftand
zouden kunnen bieden , indien zij vooraf zorg gedragen
hadden, verfchansfingen daarin to maaken .
• Het Leger defileert nooit in orde, en de Turken verfaan volftrekt de kunst niet van zig in Colonnen to formeeren, bet zij om hunne optogten tegen de verrasfingen
van den vijand to dekken , of om den Troupen to beter
gelegenheid to geeven om zig gemaklijker in bet vijand .
Iijk Land to verdeelen. Zij, die eenig handwerk oefenen i
draagen altijd zorg van vooruit to trekken, ten einde Winkels op to flaan, waar in zij werken even als in de Steden , zo dat de legering eerder naar eene Markt van
Handwerkers , dan naar een leper van Soldaaten, gelijkt .
• De Legerplaats eenmaal aangeweezen zijnde , begeeft
een ieder meer of minder traaglijk zig derwaard , zonder
genoodzaakt to zijn hunnen Bevelhebber of ziju Vaandel
to
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to volgen, welke dikwijls weinig verzeld blijft . De Dag,
reizen van bet Leger zijn gemeenlijk van zes uuren, zou*
der andere halte, dan de vrijheid, welke de Troupen hebben , om naar hun welgevallen voord to trekken, en ftil
to houdeti, wanneer bet hun goed dunkt . Ongelukkige
Dorpen , daar zij door koomen ; de inwooners en vooral
de Christenen , zijn ten prooie van den moedwil en de
roverijen van een Krijgsvolk, bet welk aan deszelfs ongeregeldheid geen paalen melt .
,, De bezorgers van den leeftogt, belast met de bezorging der levensmiddelen voor het Leger, trekken vooruit ,
,en zenden flegts bevelen in de nabuurige Provincien, oni
Konvooijen naar bet Leger to zenden , welken traaglijk
aankomen en dikwerf gebrek doert lijden . Al deze behoeften, met Wagens aangevoerd wordende , die door twee
Bufel-Osfen worden getrokken, maaken eene geringe hoeveelheid uit , nit hoofde van de moeilijkheid der wegen .
De Turken berekenen niet, dat voor veele Manfchap en
veele Paarden, zo veel Brood , Vleesch, Stroo en Garst
noodig is : zij kondigen flegts aan, dat bet Leger op zodanige plaats zig zal vereenigen, en zenden bevelen in de
omliggende Steden en Dorpen, van levensmiddelen aan to
voeren, zonder voorzorg to gebruiken van vooraf to voor•
zien in al het Been nodig is tot bet beftaan der Troupen,
en hun onderhoud .
„ Wanneer de Turken nog eenige dagreizen van den
Vyand zijn , benoemt de Groot -Vizier eenen Luitenant
Generaal, wellie, met eene genoegzaame magt voordrukt,
om zijne bewegingen to ontdekken, of hem to bevegten .
Deze wijze van bet Leger to verdeelen, is altijd nadeelig,
wijl deze voorhoede , to verre van bet Hoofdkwartier
zijnde, om onderfteund to worden, nooit zal nalaaten, als
zij geflagen word, in wanorde to rug to trekken, en zo
den fchrik en de verwarring in bet Leger van den GrootVizier to brengen ; welke in gevolge van de vrees , die
zijne Troupen bevangen heeft , gemeenlijk befluit om of
to deinzen , wet zo zeer om bet Vaandel van den Propheet in veiligheid to ftellen (*) , als om bet overige gedeel„ (*) Dit Vaandel is, (gelyk onze Schryver vroeger gemeld
heeft,) bet palladium der Ottomannen . Zij gelooven dat bet
van Mahoret is, en door dezen Propheet gehe ligd , toen hij
zijne hand, met inkt zwart gemaakt, in bet midden van hetzel
ve
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deelte vxn 2ijn Leger to redden , gelijk zulks in den last
ften Oorlog dikwijls het geval is geweest .
„ De Ottomannen hebben altijd geweigerd, zig aan eene
Krijgstaktick to onderwerpen ; hunne onfhnmigheid , welke, in den eerften opflag, gevaarlijk is, vervan'kt bij hun
de plaats van deze orde , van welke wij het lot tier veldflagen doen afhangen . Hunne Infanterij word in geen Ba.
taillons verdeeld, formeert nooit liniEn, en hunne Kavallerij weet zig even zo min in Eskadrons to fchikken . De
legerhoofden, welken men geen bevelhebbers kan noemen,
de vaandels en ftandaarden geleidende , ziju de eerften ,
die den ftrijd aangrijpen , geevende bet voorbeeld aan de
troupen , die hen volgen . Alla , of God , hun krijgsgefchrei , is tevens een fein , om hunnen moed op to wekken, en hunnen vijanden fchrik aati to jaagen . Zij hebben
Been inftrument , om den aanval to kennen to geeven , of
den aftogt aan to duiden . Hunne woede voert hen tegen
den vijand aan , gelijk het nadeel hen doet aflaften . Terwiji hunne Artillerij fpeelt , dringen zij in groote menigte
naar den kant, daar het hevigfte gevegt is ; de Kavallerij
met die vaardigheid , welke haar altijd heeft onderfcheiden , en de Infanterij met die verwoedheid , welke haar
bijblijft 'tot op het oogenblik , dat , de overwinning haar
ontglippende, de fchrik algemeen word . De Turken maaken zelve hunnen nederlaag volkomen ; zijnde het bij hurt
gees;
ve gedrukt had. Hetzelve is groen , doorzaaid met fpreukez
nit den Koran, en rondom dit zo zeer geeerbiedigd teken met
Goud geborduurd . De Turken, even zo dweepagtig en godsdienftig als de Trojaanen , waanen, dat bet hell van huh Milk
van bet bezit van die heilig overblijfzel afhangt . Doch men
beweert, dat bet egte Vaandel van Mahamet niet meer in wezert
is, en dat de Staatkunde der Sultans en Muftis een ander in
de plaats hebbe gefteld , bet welk hetzelfde voordeel beefc,
van gehoorzaamheid en onderwerping op to leggen in oproeren , wanneer bet op de Poort van bet Serail opgefloken
word , en eene godsdienftige dapperheid op to wekken , wanDe
neer bet , in 't midden van bet Leger, word ontrold .
Turken draagen alti d zorg , van hetzelve niet to zeer bloot to
itellen , en in eenen verhaasten aftogt verlaaten zy hunne Artillery ; de Janitzaaren laaten hun Keukengereedfchap ten beste,
en bet ganfcbe Leger laat zyne gebeele toerusting in de magt
des Vyands , veeleer , dan dat zy dit berugte -Vaandel niet
zouden bergen.'
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geen gebruik, eerie plaats van wederzameling to bepaalen ;
en hunne legerplaats , van alle kanten open zijnde , bied
bun, na bet verlies van eenen veldilag, nooit eene fchuilplaats aan ."
Niet min ongunilig luidt des Schryvers verder berigt ,
nopens de veriterking der Grensfleden , en de inrigtlng
mitsgaders de manoeuvres van de Zeemagt der Turken ;
waaruit men kan afleiden, dat de poogingen der Franfchen,
om hen in 't een en antler opzigt kundiger en oplettender
to maaken , tot nog to byster weinig invloeds gehad heb •
ben . Volgens de opmerkiug van den Graaf van FerrieresSauveboeuf is dit grootlyks toe to fchryven aan den afkeer
der Mufulmannen van alles war naar de manier der Christenen zweemt : en 't is met to wagten , dat de Turken eenige
weezenlyke vorderingen in 't Krygskundige zullen erlangen,
't en zy ze, door herhaalde noodlottige voorbeelden, leeren afzien van die onbuigzaame hardnekkigbeid, waarmede
zy ftandvastig weigeren om de Europeaanen na to volgen,
en om het voeren van den Kryg, zo to Water als to Land,
tot eene kunst to maaken .
Volledig Leerftelfel van Opvoeding , ontworpen door eenige
beroemde Geleerden in Duitschland , en uitgegeeven door
J . H . CAMPS . Vierde Deel. Te Amfterdam by de Erven
P . Meijer en G. Warnars en de Wed . J . Doll, 1790- Behalven den algemeenen Inhoud, 6o2 bladz . In octavo .
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en levert , in dit Deel , eene uitgewerkte Verhandeling van den Heer hillaume, welke ten onderwerp
heeft , de beste en gefchiktfte wyze , hoe goede neigingen

en hebbelykheden door de opvoeding to verwekken, to verjterNa eene voorafgaande overweeken en to beftieren .

ging van 't geen omtrent dit fluk in 't algemeen in opmerking komt , 't welk eene reeks van leerzaame onderrigtingen behelst , gaat de Autheur over tpt eene nadere
ontvouwing van de voornaamfte byzondere neigingen, en
't geen de Opvoeder nopens dezelven heeft gade to flaan ;
bet welk bier, in onderfcheiden opzigten, met eene oordeelkundige naauwkeurigheid voorgedraagen wordt . WY
zouden den Leezer wel eenig byzonder voorbeeld, reopens
die of deeze neigingen, aan de hand kunnen geeven, dart
daar wy her, ter kennisfe van bet beloop van den inhoud
en der inrigtinge van het behandelde onderwerp , dienfiiLETT . 1791 . NO . 8 .
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ger oordeelen, den Leezer onder 't oog to brengen, bet
verflag dat de Heer Villaume van den aart deezer zyner
byzondere befchouwinge geeft, zullen wy ons liever bepaalen , tot zyne voorftelling wegens de driften, die in 't
byzonder verwekt moeten warden ; en 't geen 'er by Me
drift waargenomen moet warden ; dat by indeezervoege ontvouwt.
• Welke driften moet een Opvoeder verwekken , verfterken en beftieren ?
• Zy kunnen gevoeglyk onder twee klasfen gebragt
worden, naamelyk
• z .) De geenen , die de welvaart van bet Subje&
zelven ten oogmerk hebben ; en
•
2 .) De-geenen, die de welvaart van anderen be .
doelen .
• Tot de eerfte klasfe behooren de Zelfliefde , als de
grond en de bron van alle gevoel ; de neiging tot alles,
wat fchoon en goed is, waaronder de Godsdienfiigheid,
de Smaak in de vrye konften en fraaie letteren , de Zindelykheid , de Liefde tot geregeldheid, gevoeglyk kunnen
verftaan worden, de trek naar eigene volmaaktheid, welke
den Weetlust , de liefde tot de Deugd, de Gemoedelykheid,
de Oprechtheid in zich bevat ; de Lerxucht, een tak vats
de drift naar volmaaktheid, met zynen telg , de fchaamte ;
de zucht tot bet verwekven, of de drift naar gunflige omftandigheden, naar de hefde der menfchen, naar rykdom,
waaruit de yver ontftaat .
• Ik heb de driften der Zinlykheid niet genoemd , om
dat ze van then aart zyn, dat de Opvoeder, eenige zeldzaame gevallen, en de tederfte kindschheid, uitgezonderd,
(gelyk ik voorheen aangeweezen heb ,) meer trachten
Yl oet, om dezelven to bepaalen dan to verfterken .
• De tweede klasfe beheist de menfchen-liefde, de ouderen familie-liefde , de vaderlands-liefde , de deelneeming in
vreugd en lyden, de geJlachts-liefde, de gedienftigheid, de
ehoorzaamheid (*), de verfchooning, waarvan de drie laaten nit de liefde voortvloeijen .
• Van alle deeze neigingen zal ik in 't byzonder bande-
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In de uitvoering heeft de Autheur de gehoorzaamheid
overgeflaagen . o m dat dezelve vervolgens wel eene geheele verhandeling eischt ; by verledigt zig des in deezen ter befchouwinge van de verfchoening, de d:enstvaardigbeid, en de verdraagzaamhe :d.
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delen, in zo verre elke iets cigenaartigs heeft, en onder .
zoeken
•
1 .) Of ze op zichzelve goed is , en onder welke
voorwaarden en bepaalingen dezelve goed is ; en wat
men 'er dus voor nadeel van heeft to vreezen .
„ 2 .) Hoe men zodanige neiging verwekken of ver .
fterken kan ; welke middelen daar toe dienflig, en welke
fchadelyk zyn .
• 3 .) Hoe men elke neiging tot haar rechte voorwerp
leiden, en binnen de paalen van matiging houden moet ;
waarby ik de afdwaalingen en de overmaat, nevens de
middelen , om dezelven to myden, zal opgeeven.
• 4 .) Na ontbreekt 'er nog een gewigtig ftuk ter
vorming van het hart , naamelyk de geneezing van de
zieken, dat is van de geenen, die door eene kwaalyk
begreepene oefening bedorven zyn .
lk mag dit
ftuk met overflaan, [ook maakt 'er de Autheur telkens,
daar 't pas geeft, een byzonder Artykel van,] om dat
'er, onder tienduizend kinderen van tien jaaren, mis .
fchien geen twee zyn , waarvan men zou kunnen zeggen, dat ze geheel onbedorven zyn .
„ Ik bepaal my niet tot de eerfte kindschheid ; maar ik
bevat den geheelen tyd der vorming, zo verre als dezelve
uitloopt."
Grammatica: Graces , Pars prior Ortographia & Etya]ologia ,
quam in ufum Lingua Gra'ca ftudioforum compofuir c . FR .
1ACHENBERG. Schola Latina Vadenfis Re5tor emeritus . Traj.
ad Rhenum apud W. van Tzerworst, 1791 . Absq . Pr--f. 306 pp.
In octavo .
1 eenige laaren geleeden zagen wy eene proeve van den atA
beidzaamen geeft van den Heer Hachenberg in de beoefening der Griekfche Taale, by de uitgave van een Gefchrift,

over de betekents der Griekfche voorzetzelen in zaemgeflelde woor,
den, en de manier van de zamenftelling der Griekfche woorden ;
welke aanduidde dat by voor deezen taak zeer wel gefchikt
was (*) . Uit hoofde dier bekende neiginge en bekwaamheid
van den Autheur, voedden wy reeds gunfbge denkbeelden van
deeze zyne opgenoemde Griekfche Spraakkunst, zo dra ons de .
zelve in handen kwam ; en wy hebben ons, by bet nadere in .
zien, in onze verwagting niec bedroogen gevonden . Het thane
afgegeeven gedeelte, gaande over de Spelling en Woordgronding,
ftaar,
(') Zie N. Y. Leueroef. V, D . bl . 483,
lib s

e. r.
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HACHgNDERG, GRAMM. GRa'CA*

f uat, ingeValle van een gunflig vertier, eerlang van het overigee
betreffende de Woordvoeging, den Maatklgnk, enz . gevolgd to
worden . De ervaren Hachenberg ftelt de Spraakkunitige regels,
met duidelyke bewoordingen, in hunne geleidelyke orde voor,
ea doet dezelven , door het vereischt wordt, Reeds vergezeld
gaan, van nader bepaalende en ophelderende aantekeningen, die
den beoefenaaren der Griekfche Spraake veelshands nuttig kunten zyn : des deeze Spraakkunst, als eene gegronde en leerrykes
onderrigcing beheizende, haare aanpryzing verdiene .
snit Onomafticon Literarium . Pars Septimd &
Traj . ad Rhenum, apud G. T. a Paddenburg & Fs-

CHRISTOPHORI

Ultima .

hum, A a Paddenburg, B . Wild & 3`. 11theer, & 31 . van
Schoonhoven , Viduam . i?go. Absque Prxf. 448 pp . in octavo.
M . f.
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et de afgifte van dit Deel heeft de Hoogleeraar Saxe een
vermoeienden arbeid voltrokken, waardoor by de beoefenaars der befchaavende Weetenfchappen in 't algemeen grootlyks
tan zig_ verpligt heeft . By den aanvang , in den jaare 1 775,
flelde zyn Ed . zig voor, dit Letterkundsg Naamboek in een beflek
van drie Deelen to brengen (") ; dan, wel dra bleek hem, dot
zulk een Werk voor die bepaaling to omflagug was . Schoon dit
vooruitzigt zynen arbeid verzwaarde, zag by 'er egter niet van
af, moor befloot rustig voort to vaaren ; en we zyn 't aan 's Mans
volflandigheid verfchuldigd, dot wy thans dit nuttige Gefchrift,
in zeven Deelen, tot op den tegenwoordigen tyd gebragt zien .
Door deezen werkzaamen opletteaden geest des Hoogleeraars,
bezitten wy een gereed hulpmiddel, om, zonder eenige tydfpilling
van belong, no to gaan, welke uitneemende Schryvers in 'r een
of ander Tydvak . in deeze en geene Weetenfchap , gebloeid
hebben ; tot welken tyd verfcheiden merkwaardige Gedenkflukken behooren ; waar men van die Schryvers of zodanige Gedenk.
flukken eenig oordeelkundig berigt kan aantreffen, het welk den
weetgierigen onderzoeker in ftaat kan ftellen, om derzelver mindere of meerdere waarde en dienilig gebruik nader to leeren kennen . Tot meerder gemak van den leerzaamen gebruiker van dit
Werk, dot met 's Waerelds aanvang begins en tot op ooze dagen
in eene tydkundige orde doorloopt , bet welk zomtyds de natpooring moeilyk zou doen zyn, is 'er by dit zevende en laatfle
Deel een algemeen Alphabetisch Register over 't geheele Werk
gevoegd ; des men nu gereedlyk kunne nagaan, in welk Deel,
en waar ter plaatze, men de vereischte onderrigting kan erlangen . De Hoogleeraar heeft ook deeze lastige taak , om zulk een
Sladwyzer to vervaardigen, wel op zig wiflen neemen ; en veelen
(

•)

Zie Med. V. Lelteresf.
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lea zullen , by deszelfs gebruik , meermaals zeJterlyk 's . Mans
aangewende moeite , hieraan laefteed , daakbaar erkennen ; daar
zulks hun cen zo gemaklyken weg baant, omm zig met vrugt
Van zyne letterkundige navorfehingen to bedienen .

Zaaken van Staat en Oorlog , betrefende de Vereenigde Nederlanden , zedert het begin van 't Yaar 1780 . Negende en
Tienrte Deed. Te Imfleldam by J. Mart, 1790 . Behalven den
Inhoud der Stukken, 720 bladz . In gr. oaava
n agtervolging der tydorde levert men in deeze twee Deelen
de Stukken, die afgegeeven en overwoogen zyn , zedert den
den October 1782, tot den soden January 1783 ; waar by men,
oin reden als 'er voorheen vroegtydig gebruik gemaakt is van
Papieren, betreffende het voorgevaliene in 't jaar 1789, ook nu
gevoegd heeft de fldvifen der Hollandfche AdmiraliteitsGecommit-

teerden en Ministers op de Maze en in het Noorderkwartier op
bet hoofdpoint van het Rapport over de defenfie der Republiek,
relatif de zaaken en oorlog to hater. Uitgebragt ter Vergaderinge van H. Ed. Gr. Mog. de Staaten van Holland en Westvriesland. In dato 19 Aug. 1790 . De naanwkenrigheid en volledig-

heid, welke de hoo£dvereischten eener Verzamelinge van die na .
tuur zyn, worden in deeze beftendig in agt genomen ; en zulks
maakt dit Werk tot een , voor 's Lands Gefchiedenisfe , nuttig
Magazyn van echce Papieren, op wdlken men zig mag verlaaten .

,8ianea Capello, door A . G . MEISZNER . Uit het Hoogduitsch . Met
Plaaten . Te Haarlem by A . Loosles ; Pz . I79o . II Deelen.
In 8vo . 570 bladz .

D

e Gefchiedenis van BIANCA CABELU , zpdanig als V door
den Nederlandfchen gefchiedfchryver HOOFT , in de Rampzaligheden der verhef nge van den Huize Medicis, geboekt is, verfchllt veel met die, welke door MEISZNER, in dit Werkje, wordt
voorgedragen, en komt hier op neder . Zeker Kantoorbediende
VAN STROSSI to Florence, nam zyns meesters zaaken waar te lTenetien , en verliefde aldaar op eene edele dochter, BIANCA CAPEILI ;

welke by zoo veel van zyne fchatten en Vrienden to Florence
wist wys to maajteu, dat zy eindelyk met hem doorging . Hier
gekomen zynde, waren 'er geene fchatten, maar enkel gebrek ly
dende Bloedvrienden van hem to vinden , zo dat de Armoede
mede cerlang voor de deur van beide geliewen ftond . Zy jong eu
fchoon zynde, voorkwam dit vreeslyk noodlot, door een ander
eu meet vreeslyk kwaad, namenlyk, door zieh van anderen to
laaten liefkoozen voor geld.EenhatrMi s,enHov
ling, brags haar in kennis met FRANcols, naderhaud Groother .
tog
B b 3
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tog van Florence, welke van dien tyd of aan zoo fmoorlyk op
haar verliefde, dat by, als 't ware , geene oogen hadt, dan voor
haar alleen . Dit ging zelfs zoo verre, dat by aan baar man Put"
TER kennis gaf, hoe by met deszelfs huisvrouwe flond ; denzet
ven tevens groote gunlien beloovelde, indien by zich van BIANCA wilde ontbouden, en haar aau hem overlaaten . Dit geluk .
te, en PIETER werdt, fints dien tyd, opzicbter over des Groothertogs Kleedka%er : welk ambt by evenwel niet lang waaruam, nathen by door de Broeders van zekere Weduwe, die by beminde
en wat veel bezogt, van kant werdt geholpen ; laatende dus zyne
Vrouw geenzins als eene bedroefde Weduwe zitten . Intusfchen
had zy by den Groothertog reeds twee kinderen overgewonnen ;
terwyl deszelfs Gemalinne eerlang kwam to overlyden, n alaaten .
de tsdn Zoon en twee Dochters : welke eerfle nogthans ook
m g v66r zyn Vader kwam to flerven .
De Groothertog, Weduwnaar geworden zynde, dacht al ras,
tint bet best voor hem ware, naar eene andere Gemalinne om to
zien ; doch tevens wel bezeffende, dat zyn gedrag en levenswyze
met BIANCA hem grootelyks hierin zoude verhinderen ; zo befoot by, om haar, rykelyk voorzien, vooraf weder near Vene.
Lien to zenden . Zy was naauwlyks vertrokken, of by badt berouw over deeze daad, en deedt haar wederkeeren naar Florence ;
fchryvende to gelyk aan den Raad van Venetien , dat by genee .
gen was om BIANC4 tot zyne Gemalinne to neemen . De Venetiaanen waren, nit flaatzuchtige oorzaaken, daar zeer wel mede
in bun fchik, en namen hnar aan voor eene dochter van bet Gemeenebest . De Groothertog deedt de twee overgewonnen Kinderen, by her volvoeren van zyn Httwelyk, wettigen ; doch Diet
gerust zynde, dat men den Zoon, als Groothertog, den troon
zoude laaten beklimmen, zo verzogt by boven die wettiging ook
nog de goedkeuring van den Pans, en den Koning van Spanjen .
BIANCA, ondertusfchen, vreezende dat die zaak to veel tegeakanting zoude ontmoeten, zo lang de broeders van den Groothertog,
TETRAS en FERDINAND in ]even waren, nam voor, om den Kardinaal FERDINAND eerst van kant to belpen, om dan, by gelegenheid, PETRUS ook dienzelfden weg to doen inflaan . Hiertoe nam
zy de gelegenheid wtaar, dat FERDINAND, van Rome gekomen zynde om den Groothertoc zyn Broeder to zien, zy zich met die
beide op een Lusthuis Tuiten Florence bevondt . Zy ging ?elf in
de Keuken en deedt vergift in zekere Taartjes, welke zy wist dat
de Kardinaal gaarne at . Eer bet gebak op tafel kwam , -werdt
den Kardinaal echter reeds aangediend, dat de Aartshertogin in de
Keuken geweest was, en iet3 in de Spyze gedaan badt . Hier6m
weigerde by ook om iets to eeten , houdende zich even of by
onpasfelyk ware . BIANCA echter hield aan , en lag hem een Taartje , dat vergiftigd was, voor ; nam zelf een ander, zonder ver.
gift, en gaf haar Gemaal bet derde, waarin ook geen vergift
was . De Groothertog ziende dat de Kardinaal weigerde to "ten,
en vreezende dat zulks mogt gefchieden, om dat by voor vergift
vrees.
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wreesde , nam, oin to toonen dat by daar geen gedachten van
snoest hebben, tot overtuiging des Kardinaals, een gedeelte van
bet gebak, bet welk op deszelfs bord lag , en at dat fchielyk
op . Zo dra RIANCA zag , dat haar Gemaal van bet vergiftigde
Taartje gegeeten had , greep zy, uit overdenking wat 'er to ge .
beuren ilond, mede toe, en at ook een gedeelte van hetzelve .
De Kardinaal bleef evenwel by de weigering , en at then avend
miets : maar, eer bet middernacht was, waren FRANgOIS en RIANcA beide reads overleden .
Dit geval gebeurde in den jaare
1586, en VONDEL zingt 'er van
Hoe kan een fchalcke Circe, een Biancke
Betovren Kosmos brave eancke!
Bezie hoe Klytemnestre loert .
Medea moet men 't nu vergeven,
Hner brengt de dasch den Vorst om't levee :
Hier fchu :lt een doodshooft in een toert.
Uit dit beknopt Verhaal ziet men dus , dat BIANCA een zeer
flegt vrouwsperfoon moet geweest zyn, nadien zy zich niet al .
teen , door haare ontucht en overfpel , tot Groothertogin van
Florence wist to verheffen ; maar zelfs, door twee opzettelyke
inoorden , den croon voor haare kinderen wilde verzekeren . Men
verwondert zich dus ten hoogften , wanneer men, in de Bianca
van MEISZNER, een regt tegengefteld karakter ontmoet ; namenlyk
een vrouw , die, ais eene verftandige en tevens deugdzaame
fchoonheid, doorgaans in zulk cen gunflig en bevallig licht verfchynt, dat zy, als een treffend voorbeeld, boven duizenden uitsnunt. Maar , mag een Romanfchryver de waare karakters wel
zo geheel en al veranderen ? Mag by de misdaaden die iemand
wezenlyk bedreef, door een ander doer bedryven , endg
heele gefchiedenis omkeeren ? Welk is dan bet verband , tusfchen de WVaarbeid en den Roman ? En hoe kontrasteerende is
dan de wezenlyke gebeurtenis, met de opgefierde gebeurtenis? En evenwel zegt de Schryver , dat de vryheden van- een geBianca is by hem niets meet,
fchiedkundige Roman
zich nog veel verder uitftrekken, dan by gegaan is . --Ter verdeediging van MEISZNFR zou men kunnen vraagen, of
de Gefchiedenis , welke eerst poor HOOFT en ORNERY , en naderband door sANSOVINO, dus is voorgedragen, niet aan twyfe .
ling onderhevig is 2 Bet is waar, HOOFT is zelfs , eenige laaren
laater , namenlyk Ao. 1607 of :6o8 , to Florence geweest . Hy
beeft daar veel kunnen verneemen ; maar 'er heerschte toen een
opvolger van den Kardinaal FERDINAND ; wiens belang bet ware,
de gefchiedenis van BIANCA , voor haar op bet zwartst to fchilderen , wilde by zyn troonrecht volkomen verdeedigen . De
dood van den Hertog en de Hertogin , op ersn nacht, bet beLoud van hunnen Broeder , deszelfs aanhoudend weigeren om
to
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to eeten ; dear alle eeten , en de naauwe en fpoedige cotrespon+,
dentie , die de Kardinaai met zyn Broeders keuken Weld ; die
alles heeft ook een eenigzins romanesk aanzien ; ja bet zou ons
geheel verdacht voorkomen , indien men gronden genoeg had ,
om met 1EISZNER to kunnen gelooven : „ dat de wezenlyke ge .
„ fchiedenis niet alles ten nadeele van luANCA beflischt . Dat de
• nieuwe gefchiedfchryver van bet huis van Medicis , year elks
• oog , al to eenzydig tegen BIANCA is."" ja , din zou bet af.
fchuwelyk licht zeker to dark zyn, in bet welk daar een vrouw
voorkomt , die buiten twyfel een haatelyk voorwerp was in de
oogen van den Vorftelyken Opvolger en Broeder . MEISZNER,
ten minflen, houdt bet voor zeer waarfchynlyk, dat zy en haar
Gemaal aan vergift Itierven , 't welk FERDINAND hen had doen
inneemen . En bet is dit vermoeden, of liever vertrouwen van
hem , dat hem veele berispingen doet ontgaan , die men anders
op zyne verkragtigingen van de gefchiedkundige waarheid zou
to berde kunnen brengen .
De voordragt en flyl van deezen Roman heeft veele overeenkomst met die van 4kibiades , door denzelfden Schryver in 't
licht gegeeven ; doch is meer zamenhangend, en een geheel uit.
maakende . Zyn doel is geweest , om 'er een middending , tus.
fchen een Tooneelfpel en een Roman, van to maaken . Dit bewoog
hem, (volgens de Hoogduitfche Voorrede, in zyne Skizzen) veele
gebeurtenisfen die daar gefchikt toe waren , in gefprekken to
brengen . Andere door kleine verdichtfelen Pooneelmaatig to
maaken ; en , door middel van kleine tusfchenredenen, op eene
verhaalende wyze, Tooneel aan Tooneel to verbinden . Dit alles
is hem by uitftek gelukt . Zagtmoedige Leezers egter zulien
buiverig worden , by bet leezen van bet laatile gedeette deezes
Werks, als verfcheide Tafereelen behelzende van woeste wreed .
held, bedrog, verregaande wraakzucht, en verfchrikkelyke moorden en fellelineryen . Tafereelen, van welke de Rampzahgheden
van den hutze Medtcis rude niet misgedeeld zyn.
Asmus omnia fua fecum portans , of alle de- Werken van den
Wandsbecker Bode. Tweede Stukje . Te Bmfterdam by W. Ijol.
crop , I79o. In 8vo . 124 bladz .
n dit Stukje vervolgt
met zyne lnimige invallen
Irymde
made to deelen , zo in Proza als Poczy : indien eenige ge .
regels waarlyk Poezy mogen heeten ; want wy moeten
CLAUDIUS

nogmaals erkennen (•) , dat deeze den Vertaaler bet minst gelukt
zyn , nadien by zelfs bet werktuiglyke der Dichtkunst nu en
dan niet fchynt to kennen . Van can en auder , zie men de
volgende proeven.
(*) N. Alg. Yab Lett. V D . bl . Is.

ALLE DE MUM VAtQ MY WASD$BECItER BOSS.
BESPIEOELINGEN OP NIEUWJAARS-DAG .

• Een vrolyk nieuwjaar , een vrolyk nieuwjaar , voor myn
sieve Vaderland , het land der oude deugdzaatnheid en trouwe !
Een vrolyk nieuwjaar voor vrienden en vyanden, Chriscenen en
Turken, Hottentotten en Kannibalen! Voor alle menfchen, over
welken God zyne Zon opgaan en het regenen laac 1 En voor
de arme Moorfche flaaven , die den gantfchen dag in de heete
Zon arbeiden motten . Een nieuwjaarsdag is toch een heerlyke
dag I Ik mag het anders heel wel lyden, dat iemand een beetjen
Patriottisch is , eu andere natien niet cajoleert . Kwaad moet
men zeker van geen 8ene natie fpreken, de verftandigen houden
zich overal fill, en wie zou, om der luidruchtige heeren wit ,
een geheel yolk lasteren ? Zoo als ik zeg , ik mag het andere
wel lyden, dat iemand zoo een beetjen Patriottisch is, maar op
nieuwjaarsdag is myn Patriotisme zoo dood als een pier, en op
then dag is het net als of wy alien broeders waren , en maar
Edn onze Vader, die in de Hemelen is ; als of alle goederen der
waereld water waren, dat God voor alien gefchapen heeft, zoo
als ik eens heb hooren zeggen, enz .
• Gemeenlyk ga ik daarom op nieuwjaars-morgen , op een'
fleen aan den weg zitten, en fcharrel met myn rotting voor my
in hec zand ; en denk shier aan en daar aan. Met aan myne le .
zers , zy zyn my wel alle eere waardig ; doch op nieuwlaarsmorgen, op den Ileen aan den weg, denk ik aan hun niet ; maar
dan zit ik to denken , dat ik in het verlopen jaar de Zon zoo
dikmaals heb zien opgaan , en de Maan , en dat ik zoo veet
bloempjens en regenboogen gezien, en zoo dikwyls nit de lucht
adem gefcbept, en uit het beeklen gedronken beb ; en dan mag
ik niet opkyken ; maar neem met beide myne handen myne muss
af, en gluur 'er in .
• Zoo denk ik ook aan myne bekenden, die in dat jaar over .,
leden zyn, en dat zy nu met soicRATES, NUMA, en andere mannen, kunnen fpreken , van welken ik zoo veet goeds gehoord
heb , en met joXNNES Hus ; en dan is het , als of zich rondonz
my de graven openen , en de fchimmen met kaale fchedels en
Mange gryze baarden opryzen , en bet flof uit den Ward fchud .
den . Dat moet nu zeker de eeuwsge jager doen , die zoo na
twaalven in zyn gedoente is. Die oude vroome langbaardett
zullen wel ilaapen, maar ook voAr uwe gedachtenis en de asfche
in uwe graven een vrolyk, vrolyk nieuwjaar 1 I t I
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veele ryders,
,, Hadt eens een zeer mooi paard ;

„ Een under

,~ Wet goed! en seat nu wyders?
,, Hy echter was nets waard."
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dan 't Firmament ii 't in dit jaar,
Gebleven even als het waar .
Geleerden gingen ongefioord
Met fchryven en met wryven voort.
Proeesfen werden ook beJlecht,
En niemand klaagde over recht.
GeJlacht- en Jiamboom werden druk
Naargefpoord met goed geluk.
De Godsdienst was door twist ontfield
En met vertaalzucht fierk gekweld.
Het twyfelt al wat twyfelen kan
Sir Hagel en (quire Urian .
Xantippen vondt men nergens niet :
In rym is 't hegen meer gefchued.
De Hyfop wies fchaars aan den Wand :
Naar Hamburg kwam ten Olifant, enz .
BINS EN RUNS .
ETNS.
BINS .

Hoe veel Doktoren heeJt Parys?
Wel honderd, geloove ik, zyn 'er daar .
Feel meer, gebuur! Zit hier 't bewys :
Deeze eene flerflyst van Parys
Is twintig dutzend ieder Saar .

BRIEF AAN ANDRIES, BETREFFENDE DE ILLUMINATIE .

Wy hebben bier gister avond eene illuminatie gehad , myr*
waarde ANDRIES. Ziet gy, dan hangen 'er lampjens in aile heggen en fteggen , en dan zyn 'er eerepeorten en boogen met
lampjens , en zoo een St . M:chtel, die met den draak vecht ,
en de tuinhuisjens zyn vol Iamplens boven en onder , en digs
by bet water zyn lampjens, zoo dat men ook de viscbjens kan
zien dartelen, en dan gaan 'er zoo veel lieden nit Hamburg in
den hof kuieren ; ziet gy, en dat beet eene illuminatte , en bet
is heel curieus ook om to kyken , en kost veel oly. Ja , ANDRIES, wy hadden met ons beiden, ons leven lang , 'er genpeg
aan to branden gehad , maar dan was 'er geene iltuminatse van
geworden, ANDRIES ! en wie dan zoo veel oly beefc , ziet gy ,
die laat hem dan zoo branden .
Dergelyke illuminatien nu , zyn flechts voor groote heeren
en potentaten ; doch lieden , als gy en ik, kunnen evenwel ook
gaan kyken , en gy hadt ook kunnen kyken ; maar gy zyt alcyd op
de verkeerde plaats. Ik zou bet u to vooren wel hebben kunnen
fchryven, maar lit dacht, bet was ook nog tyds genoeg, al, ver .
naamt
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maamt gy bet eerst naderhand .

Hier is een Prins geweest , en
eene Prinfes , ziet gy ; en daarom heeft de genadige beer
bet zoo fraai gemaakt , en ook de kanonnen laaten losfen . k
wou Loch , dat ik het u to vooren gefchreeven had , dan hadt
gy de kanonnen ook kunnen hooren . Maar, als gy tyd van
seven hebt, dart zult gy toch nog wel gelegenheid hebben, om
kanonnen to hooren . 1k zal bet u ook zeker fchryven, als 'er
weder geillumineerd wordt .
„ Sapperment, ANDRIES, drat waxen eerst veel lamplens ! ook
fondt de maan aan den hemel, en fcheen
voor den Prins,
en voor ons alien . Vaar wel enz."
Twee Plaaten, waarvan de eerfte den Prefident LARS verbeeld,
verfieren dit Stukje.
Rebekka en haar Fader Mozes, of zonderlsnge Lotgevallen van een
vermogenden en weldaadsgen Joodfchen Wyegeer, deszelfs Familse en Vrienden . list bet Hoogdustsch . Twee Deelen . Te Dordrecht by P . van Braam, 1790 . In 8vo, 6oo bladz .
y twyfelen zeer, of deeze Rebekka, en baar Vader Mozes,
W
wel aan den algemeenen finaak der Romanleezers zal voldoen ; welke dit boek , in verfcheiden gevallen , zekerlyk to

ltyf, zoo niet to zedig, zullen vinden . Ons komt deeze Roman
eigenlyk wat langdraadig voor, iets dat men niet zelden in werken van deeze foort aantreft : intusfchen, hebben eenige brieven
ons zoo wel bevalfen, dat wy de leezing van alle daarom durvea
aanraaden . De Heldin deezer Historie, door verfcheidene omftandigheden geflingerd , trouwt eindelyk met den Weduwnaar van
haare Zuster , het welk in Duitschland , her Tooneel dezer Ro .
man, gebillykt is.
Nood- en Hulpboekje voor den Burger- en Boerenfland . Of Leer_
zaame , heuchelyke en treut sge Gefchiedenisfen van het Dorp
Msldhesm . Foor Ouden en 7ongen be/ehreeven Te Amflerdatn
by W. Houtgraaff, 1790. In 8vo . 56 bladz .
it Stukje vervat eenige zeer goede onderrigtingen
wegens
de onderkenning van fchynbaar of in der daad geftorven Men .
D
fchen, en teffens eenige hulpmiddelen, inzonderheid voor bevro .
,

zene : verder nog zommige Zedekundige Voorfchriften, enz . alles
is vervat in een klein Romannetje , ingerigt naar de vatbaarheid
vanzer nvouwigeLdn,ehrisvonamelyktngebrui
ke der Landlieden beftemd . Jammer is bet ondertusfchen, dat de
Overzetter de Eloogduitfche fpreekwyzen en gewoonten niet
heeft weeten to veranderen, en naar de emiandigheden van ons
Land
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Land in to rigten ; want ooze Boeren kennen wel hunne
Ambagtsheeren en Amptsjonkers ; inaar gelukkig weeten zy tot
nog toe niet, was een genadige Beer en Vrouwe to zeggen is ,
en deeze en foortgelyke uitdrukkingen zullen die geene onder hun, welke zulks verftaan kunnen , gewis niet weinig te .
gen den borst ftooten , en van den verderen inhoud afkeer}g
maaken .
Generaal Register van alle Steden en Dorpen der Pereenigde Nederlanden , gefchikt naar de Ordre van het Alphabeth : waarin
men met een opJlag zien kan , in welk gedeelte der Republiek
elke Stad of Dorp gelegen is . Waar by gevoegt is , een korte
verdeel:ng van elk der Zeven Vereenigde Provintaen, m :tsgaders
der Generaliteits Landen . In 's Gravenhage by J . Bool junior,
1790. In 8vo. 94 bladz .
en zeer gemaklyk Boeksken voor zodanige Lieden , welke

vertaaling van
Geographie der NederE
landen misfen, of, met een opflag van bet oog, de ligging van
BACHIENE'S

EUSSCHINGS

elke Stad of Dorp in de Nederlanden , willen weeten . Hetzelve zou ook als Schoolboekje zeer wel kunnen dienen voor
zodanige Leerlingen , welken men anders in een Woordenboekje ,
of zogenaamden Trap der ?eugd, laat leezen : want, hoe weinig
de Jeugd ook van bet eens geleezene onthoudt, kan bet altoog
van dienst zyn, dat zy iets van de Jigging der Dorpen en Steden
in hun Vaderland geleerd en onthouden hebben . Fn derhalven
zal eene kleine aanwyzing van ligging, zo als in dit Boeksken
by elken naam gegeeven words, van veel meer vrucht bevonden
worden, din bet enkel opgeeven van naamen, als woorden be .
fchouwd , die , op zichzelven ftaande , geheel geen tin opleveren.

A L G E M E E N t

VADERLANDSCHE
LETTER . OEFENING EX
Hot eerfte Boek van MOSES . [Gemeenlijk] Genefis . Naar
het Hebreeuvsch . Door Y . VAN HAMELSVELD . To AmIterdam by M . de Bruyn, 1791 . In gr. oEtavo .
e eigenffe beweegredenen, die den Heer van HamehD veld voor weinige jaren deeden befluiten, oin de hand
te leggen aen eene vertaling van de Schriften des Nieuwen
Testaments, met mededeeling van enige korte Aenmerkingen over dezelven , hebben hem, na her afwerken vaa
die taek , ook genoopt , tot ene foortgelyke onderneming
omtrent de Schriften des Ouden Verbonds . Daar nu
's Mans wyze van uitvoering door bet eerffe reeds overbekend is, en wy dezelve meermaels in bet gunlfige licht,
dat zy verdient, geplaetst hebben, zal het, zonder verder
uit to weiden, voor tegenwoordig genoeg zyn, daer omtrent to zeggen , dat zyn Ed . hierin op den zelfden voet
voortgaet . Zyne vertaling fchikt zich , nadien ene ffipte
ehechtheid aen den Hebreeuwfchen fchryftrant , in onze
agen , natuurlyk duisterheid zou moeten veroorzaken ,
ter betere voorftellinge van den zin der uitdrukkingen ,
naer ons Westersch taeleigen, dat zyne gevalligheid heeft,
en bet verffaenbare bevordert : terwyl zyne bygevoegde korte Aenmerkingen meermaels nog nndere ophelderingen verlenen . Wy twyfelen des niet , of de opmerkzame Bybellezer zal dezen nieuw aengevangen arbeid vool
2ich nuttig vinden ; en 't is to wenfchen, dat de Autheur
denzelven met lust ten einde zal brengen . - EEn ea
ander ftael uit dit eerst afgegeven gedeelte , dat het Boek
Genefsr behelst, zal , vertrouwen we , genoegzaem zyn ,
om to toonen , dat we , niet zonder reden , zo gunffig
over deze aenvanglyke uitvoering denken .
Het bericht nopens LAMECH, Gen . IV. i9-94, luidt,
volgens deze Vertaling, aldus
19 .
„ LAMECH nam twee vrouwen , waarvan de ene
den naam van ADA , en de andere then van ZILLA
ADA baarde JABAL : Deze was de eerffe
4o. hadt .
der omzwervende herders, die met hunne tenten en vet
v . omzwerven .
Zijns broeders naam was JUBAL
Do&
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Deze was de eerfte uitvinder van ffaar- en blaasfpeel .

22 . tuigen . - Insgelijks baarde hem LILLA 'HUBALKA1N, die alles met den hamer fmeedde, en een bewer-

De zuster van
ker van ijzer en koper werdt .
THUBAL-KAIN was NAkMA .
Jt3. Toen zeide LAMECR tot Zijne vrouwen , ADA en
ZILLA .

Hoort naar mijne item, gij vrouwen van LAMECH1
Luistert naar mijne gezegden !
• Den man, die mij wondt, dood ik,
Den jongeling, die mij flaat .
• Zevenvouwig zou KAIN gewroken warden,
• Maar LMMECH zeventigmaal zevenvouwig."
Ter ophelderinge hier van dienen de volgende aenmer.
kingen .
„ vs . i9 .] Mozps fchijnt dit met nogmerk geboekt te
hebben, om to doen opmerken, waar de veelwijverij haaren oorfprong heeft genomen ; to wnten, bij het nageflacht
van KAiN, het welk geen aanprijzing voor dezelve is .
vs. 2o .] Gelijk hedendaagsch de Arabie"rs, die BedourDen genoemd worden, welke met hun vee en tenten, of
ook beweegbare hutten , zich dan hier , dan daar , onthouden, waar zij de beste weide voor hun vee vinden .
vs . 21 .] Niet harpen en orgelen . De eerfte uitvinding
hadt eenvouwige muzijkinftrumenten , fluiten of fchalmeijen en fpeeltuigen, met eenige weinige fnaaren befpannen .
vs . a2 .] Ook hier behoeft men nog aan geene geregelde
bergwerken to denken .
De kunst om ijzer en koper
to bewerken , was thans in haare kindsheid . --- Ondertusfchen zal men zeer waarfchijnlijk mogen ftellen , dat
deze THUBAL- KAIN de eerfte uitvinder van krijgswapenen
geweest is , en dan krijgt het volgende gezegde van LAMECH alle licht en duidelijkheid .
vs . 23 . 24 .] Dit is eene fpreuk of foort van Dichtftuk,
liet welk aan a Uitleggers veele moeite gekost heeft .
Volgens mijne Overzetting is het echter Diet duister .
LAMECH is zoo moedig op de uitvinding van zijnen zoon
THUBAL-KAIN, dat hij verklaart niets to fchroomen . Men
moet alleen de woordeii niet vertaalen in den voorleden
tijd, als of LAMECH wilde to kennen geven, dat hij eenen
man en jongeling gedood hadt . -- Neen , zijne meening is, hoe hij zich . thans in ftaat bevondt, om iemand,
die
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die hem een ligte wonde mogt toebrengen, of 'dawn wilde , al ware bet een kloek , jong en fterk man , met de
door zijnen zoon uitgevonden krijgswapenen tie dooden . -Hij was nu in flaat zich zelven zeventigmaal zevenmaal,
zoo ved hij wilde, to wreeken, dus meer dan IKAIN, die
ilechts zevenvouwig zou,gewroken worden ."
Een voorbeald van ene andere natuur verlene ons de
t efchryving van NOACHS behoedmiddel tegen den Zondvloed , Gen . VL 14-16 ; door onzen vertoiker in dezer
voegen opgegeeVen .
14- „ Maak voor u een vaartuig van fteevig bout .
Maak dit vaartuig met onderfcheiden vertrekken , ook
moet gij bet van binnen en van buiten bepekken met
x6.pek . Gij moet het maaken naar deze maat, driehonderd ellen moat de lengte van dit vaartuig zijn ,
vijftig ellen de breedte en dertig ellen de hoogte .
x6.Aan dit vaartuig moet gij een ronden buik maaken,
doch naar de opgegeven ellenmaat bet voltoolen vats
boven af. . De ingang van bet vaartuig moet gij
aan de zijde maaken , - ook moet gij het in eene
onderfle, tweede en derde verdieping verdeelen ."
By deze overzetting tekent de Heer van Hamelsveld nog
dit aen .
,, vs . 14 .] Eene ark, zoo gemeen deeze vertaaling plag
to zijn, zoo onvoegzaam is dezelve . Eene srk, een vierkante kist kon bier geheel geen dienst doen . -++- Het woord
Theta, eigenlijk van Egyptifchen oorfprong, betekent een
vaartuig . Dit moest NOACH maaken van Gopherhout,
dus vertaalt men , meenende dat daardoor een bjjzcYnder
foort van bout, de meesten denken dan aan Cijpresfen .hout,
to verftaan zij . Doch de woorden zeggen boomen van fterkte, dat is, van fteevig bout, van fterke volwasfen boomen .
,, vs . 15 .] Schoon wij niet naauwkeurig de lengte dezer ellen kunnen bepaalen, nogthans kunnen wij de evenredigheid na~gaan ; en bet is bekend , hoe men in ons Vaderland to Hoorn , in de voorgaande eeltw , volgens deze
evenredigheid vaartuigen heeft gebouwd, die nog met den
siaam van Hoornfche Katten bekend zijn, hoedanigen PIETELL JANSSEN LIVORN, een Mennoniet to Hoorn, bet eerst
liet timrneren (*) . Deze vaartuigen bevondt men, dat een
der(*) Zie dit breeder nauwkeurig voorgedragen, in de N. A
Y. Letteroefeningen 1 D . bl . 1S7-159 : waer over ons, ter dezer
C c z
go.
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derde meer last voeren , en veel fneller vaart tnaaken konden , dan eenig antler. Alleen waren zij to rank ; doch
men hadt moeten rekenen op bet overwigt van masten 3
zeil en treil, enz . Ook verilondt men niet wat
„ vs . 16 .] bet woord Zohar betekende , bet welk de
onzen door een venller vertaald hebben ; dit is bet niet,
en daar voor wordt Hoofdfl. VIII . 6, een geheel ander
woord gebruikt, Het woord betekent eene rondheid .,
bier den ronden bulk van een fchip , waardoor bet meer
flevigheid krijgt , de rankheid vermindert , en zelfs de
ruimte van binnen nog merklijk vermeerderd worth . Deze rondte kwam echter in geene aanmerking , bij bet
opgeven der ellenmaat en der evenredigheid , welke alleett
verflaan moest worden van 't bovenfle gedeelte van bet
vaartuig."
Men voege bier nog tot een derde voorbeeld by's Mans
vertaling en opmerking over Gen . XLVII . 21, betreffende
bet gedrag van JosEPH, omtrent de door den hongersnood
verarmde Egyptenaren , 't Welk men dikwyls ongunflig
beoordeelt ; befchouwende JOSEPH als,1emand, die in dezen, ver van to pryzen, veel eer to taken zou zyn, daar
by de Egyptenaars tot Haven des Konings maekte . Ben
denkbeeld irtusfchen waertoe bet verhael van 't gebeurde,
en inzorlderheid bet rifle vers, wet verilaen zynde, geen
regtmatige aenleiding geeft. Volgens bet verhael, vers z8,
i9. was bet yolk wet tot dat uiterile gekomen, dat zy,
Been zilver, geen eigen vee meer hebbende, om voor derzelver prys graan to koopen , uitriepen t „ Nu is ons
„ niets meer overgebleven, om mijn Heer aan to bieden,
,, dan
gelegenheid, nog bet volgende to melden Platt . tilt de Ooster.

fche Bibliotheek van den Heer Michaelis, XVIII D. bl . 2,8, en

deszelfs Inleiding in de Boeken des 0 . Verb. I D. b1, 452- 454,
blykt , dat de Heer Michaelis bet in zyne verklaring van Gen .
VI . r5 , aengevoerde , verfchuldigd was aen den Hoogleeraer
Hornius, (ook by den Heer Yelius aengehaeld,) die in een Gefchrift , ander den tytel van 4rca Noce, eeh kort begrip der
algemene Historie bevattende, deze manier van Scheepsbortwing
gemeld heeft . Het aldaer bygebragte fleunt op een bericht van
Pieter Reiniersfe zelven , in een brief van 6 Maart 1647 ; des
de echtheid van dat verhael niet in twyfel to trekken zy ; 't
welk Micliaelss aenvoert tegen Silberfchlag , die vollhekt be
,weerde, dat Noach in geen vaertuig, maer in cue vierkante kist
of ark bewaerd was .
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„ dan onze perfoonen en onze akkers . --~ Waarom zou• den wij voor uw oog fterven , en onze akkers [braak
Loop ons en ons land voor brood, zoo
• liggen?]
• dat wij en onze landerijen aan FARAD in vollen eigen• dom behooren, en geef ons zaad, op dat wij pier van
houger fferven , en bet land woest worde . -" Hoe .
Zanig een gebruik nu maekte JOSEPH van dit voorflel, en
wat was 'er bet gevolg van? Dit, gelyk vs . 2o en a1, gemel-d word . „ Dus kocht JOSEPH alle landerijen van Egypte voor FARAD , dewijl de Egyptenaars elk zijnen akker
verkochten , nadien de hongersnood hen zoo prangde ; zoo
dat bet gantfche land FARAO's eigendom wierdt ; doch bet
yolk aangaande , dit deedt hij opkoren in de fleden van
het eene einde van Egypte tot aan het andere ."
,, Deze vertaaling , (zegt de Heer van Hamelsveld ,)
maakt de gefchiedenis duidelijk . jOSEF , alle de Egyptenaren tot lijfeigenen van FARAD kunnende maaken, wilde
echter geen volflrekt Despotisme invoeren , maar van deze
gelegenheid gebruik maaken, om eene geregelde inrichting
in bet ftaatsbeftuur in to voeren, en zekere grondwetten
voor eene gematigde Monarehie vast to flellen . Ten dien
cinde deedt hij bet yolk bijeen komeh in de fleden . De
priesters bleeven van het een en ander uitgezonderd , om
dat zij door den Staat onderhouden werdeil. Aan dit ver
gaderde yolk flelde JOSEF zijn plan van inrichting voor ,
waarvan MOSES ons dat gedeelte meldt , bet welk tot de
~nkomften van de vruchten des lands behoort . En bet yolk
gaf eene vrijwillige toef}emming aan deze grondwetten . _JJus werdt bet taatsbeftuur in Egypte op eenen vaster
voet gebracht, met voorkennis en bewilligin ; van het yolk .
Wat is bier in JosEF to berispen ? Neen 1 zijn karakter is
voortreflijk."
Verhandelingen van bet Genootfchap tot verdediging van dewy
Christelyken Godsdtienst, opgericht in 's Haege , voor het
jaer 1789 . Tweede Stuk . Te Amfierdam, Haerlem en i?;
's Haege by J. Allart, C . van der 4a, Wed . J . du Mee
en junior, 1791 . In gr . octavo, 326 bladz .
et voorflel van 't Genootfchap, hier in twee Verhanfl delingen overwoogen, vordert, het onderzoek der Hei .
loge Schrift , den Christenen , zoo voor zigzelven , als met
lrunne .Huisgenooten, aan to prijzen, en tevens to toonen ,
C c 3
hoe
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hoe het zelve, op de meest gevoeglijke wijze, tot regt v&ftavd

en troostvolle bevestiging der waarheid in 't werk gefield
kan worden . Naer den aert van 't voorllel , zyn beide de
Verhandelingen hoofdzaeklyk tweeledig ; ze behelzen een
ernfligen aendrang van de onvermydlyke verplichting der
Chrisrenen , tot bet beoefenen der Heilige Schriften , en
verlenen ene verfcheidenheid van leerzame aenmerkingen ,
over de beste wyze , om daerin wel to flagen .
De
Eerwaerde
van Heusden , Predikant to St . Oedea
Rode in de Meiery van 's Bosch, aen wien men de tweede
Verhandeling verfchuldigd is, heeft dit onderwerp met een
welwikkend oordeel beknoptlyk uitgevoerd ; zo dat dit
Stuk wel aengemerkt moge worden , als voldoende in zyne
foort voor de meesten , voor welken bet byzonder moet
dienen, als ene handleiding, om hen op den rechten weg
to brengen , en in den verderen voortgang behulpzaam to
zyn .
Maer de eerfle Verhandeling , opgeflekl door
den Eerwaerden _7 . E. Mebius , Predikant to Ryperkerk
en Hardegaryp , en den Eerwaerden W. B. felgersma ,
A . L . M. Ph . Dr . Predikant to Weidum , ontvouwt dit
voorflel uitvoeriger, en enigzins meer gefchikt voor lieden
van uitgebi-cider kundigheden , met beantwoording der tegenbedenkingen , die men van de zodanigen to wachten
heeft , en ten aendrang van voorflellingen , die omtrent
dezulken to ilade komen : waerdoor deze , fchoon de bavengenoemde wezenl y•k pryswaerdig zy, een zekeren voorrang heeft . Hunne Eerwaerdens hebben by de Verhande •
ling, welke de twee opgemelde hoofdzaken met nadruk inr
boezemt en oordeelkundig ontvotnvt , een Aanhangzel gevoegd , ftrekkende , om nog wat nader to toonen, hoe de
Christen tot regt verftand en eene troostvolle bevestiging der
waarheid, door middel van het onderzeek der Heilige Sohrift,
op de meest gevoeglijke wijze, geraken kan ; in welk Aenhangzel bet bygebragte in zommige opzigten verder opgehelderd , en door hykomende bedenkingen meer verfterkt
word. --- Tot een voorbeeld, nit de groote verfcheidenbeid der Jeerryke voorflellingen , in deze Verhandelingen
medegedeeld , dienen de volgende , wegens bet Vooroor.
deel en de Partyzugt , uit de eerfle Verhandeling overgenomen . -- By de overweging van bet noodzaeklyke
vereischte, ene zuivere liefde tot de waerheid, in 't onderzoeken der H . Schrift , komt, naest de waenwysheid , As
ene belenimerende zielsgefleldheid , bovenal in opmerking de fchadelyke invloed van bet Vooroordeet en de
Par-
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YSrtyzugt ; waaromtrent de Schryvers zich inde ervoege
uitlaten .
„ Bekend is bet, hoe veel de kragt van vooroordeelen
op onzen geest vermoge, om daarin alle liefde der waarheid to verdooven, om ons ter zijde of to trekken, en to
wege to brengen, dat wij hoerende hooren en niet verftaan,
zieacte zien en Met ogmerAen . 1Vij wilien hier mede gansch,
niet beweeren, dat alle vooroordeelen (dat is alle toeftem,ining , welke wij geven aan ftellingen s welke wij enkel op
het gezag van anderen aanneemen, zonder omtrent derzelver zekerheid zelve enig onderzoek gedaan to hebben)
itchadelijk acutde zijn. Geenzins : wij hebben over 't algen meen alle redeuen, om to beweeren, dat, zoo 'er eenige
waarheiid in de wereld is, dat Been, waaromtrent de men .
fohen in ;t algemeen overeenffemmen, veelal waarachtig is ;
en daare»a 4 zo lange wij zelve de zaake niet behoorlijk onderzogt hem, als hoogstwaarfchijuelijk moet aangenomen worden. liierttit trekken wij een tnenigvuldig nut,
jaa, zonder zulk een ingewikkeld gelove , zouden wij in
duizend geval-len, vooral in onze eerfte jeugd, zcer ongelukkig zijn , en voor veele gevaaren en jammeren bloot
fcaan, waarvoor wij nu door deeze vooroordeelen in tijd&
beveiligd worden . Of zoude 'er enige fchade voor ons in
ilggen o} geflotea, dat wij, verneinende dat de menfchei
in bet algeneen bet rottekruid voor vergiftig houden, hier
aau op deezen groud alleen gelove geven ? Zouden wij
verflandiger to werk gaan , en ons eigenbelang beter behartigen, wanneer wij dit algemeen gevoelen ter zijde fteldvit, tot dat wij zelve de proeve op ans eigen lichaam
genomen , en berflende bet doodelijk vermogen van dit
vergif bij eigen ondervinding geleerd hadden? Dog hierin
ligt een der voornaamfte nadeelen des vooroordeels , dat ,
terwijl wij, door toedoenn van onze ouderen, meesteren, en
anderen , die ons omringen, en van wier kundigheid wij
een goes gevoelen hebben , tot kennis komen van veele
order de menf(hen aangenomene allergewigtigfte grondftellinen, wij ook, wanneer wij ons daarbij wel bevinden ,
to dikwerv gereed zijn, om ook andere ftelhngen, die van
deeze bij ons vertrouwde perfoonen als v aarheid erkend
zijn , of fchoon maar een klein deel der ftervelingen met
lama inftetnt , uit achting voor deeze menfchen opgevat ,
mede aan to neemen, ja zelvs als even onwrikbaar aan to
merken, als zulke, die volftrekt zeker, en uit hoofde van
haare klaarheid algemeen erkend zijn . .--- En wat wonder !
Cc 4
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der! want wij komen tot beider kennis, langs denzelfdett
weg, en kunnen in onze jeugd niet aanftonds ontdekken,
wat van alle zulke ftellingen , bid alley in 't gemeen , zij
*angenomen , of wat wij inzonderheid als ftellingen vat*
onze leermeesteren moeten opvatten . En wanneer wij zoo
verre komen, dat wij dit beginnen to onderfcheiden, heb .
ben deeze vooroordeelen veeltijds reeds zoo veel velds ge .,
wonnen in ouzen geest, dat wij dezelve niet ligt in twijfet
trekken , maar alles , wat daarmede ftrijdt , integendeel
gaarne verwerpen . Van daar is 't , dat doorgaands een
Turk Turksch, een Jood Joodsch, een Roomsgezinde
Roomsgezind, een Kalviniaan Kalvinistisch, een Lutheraan
Luthersch , een Arminiaan Remonftrantsch , en eeu ieder
van zijne jeugd tot aan bet graf zoo blijve denkett , als
item van zijne ouderen en vertrouwde leermeesteren is ingefcherpt . Dog daar bijzondere begrippen van eenige wei •
nigen op deeze wijze allengs een algemeener gezag verkrijgen , bezeft men ligt , dat ook de algemeene Volksvooroordeelen ons dikwerv aan 't zelfde gevaar bloot tlellen .
Een regt gefteld gemoed zal daarom niet aanftonds alles
verwerpen, wat bet in de jeugd langs den weg van gezag
geleerd en aangenoomen heeft , maar, bij bet verder ont •
luiken van zijne vermogens, als hij tot een juist oordeel
beter in ftaat is, met weigeren al bet aangeno_nene, vooral
wanneer hij bemerkt, dat bet flegts eene bijzondere ftel .
ling van zijne ouderen of meesteren is, en van duizenden
anderen als valsch en ongerijmd verworpen wordt , edelmoedig ter toetze to brengen, en vooral met de uitfpraaken der Heilige Schrift, zoo ras hij van derzelver Godlijke
herkomst behoorlijk onderrigt is , to vergelijken .
„ Met de kragt der vooroordeelen gaat hand aan hand.
eerie ijdele zugt, om alles , wat geleerde voorftanders van
zeker gevoelen , 't welk men waarheid bevonden heeft to
zijn, hebben voorgeflaan, mete to omhelzen en volftandig
to verdeedigen . Deeze doet ons veele zaaken zeer partijdig
oordeelen ; zij doer ons veele dingen aannemen of verwer"
pen, zonder eenige and ere rede dan deeze ; om dat beroemde voorftanders van die partij of fecte, welke wij om zekere
redenen toegedaan zijn , dezelve mede beweerd hebben .
Paulus, bij voorb , had de leere der Pharifeen omhelsd ;
bij was onderrigt, en zag misfchien ook zelve door, hoe
de gevoelens van deezen omtrend de opftanding der dooden
en meer andere onderwerpen, welken tusfchen hen en de
Sadduceen betwist wierden, in de waarheid volkomen gegrond
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grond waxen . Dan even dit deed hem ook zodanig voor
alle flellingen der Pharifeen ijveren, dat hij niets daar mede
llrijdigs kon verdraagen, maar alles van dien aart zonder
eenig onderzoek verwierp , 't welk in hem de droevige oor.
zaak wierd van zijn onbezonne en godlooze ondernemingen
tegen het Christendom, en hem buiten ftaat flelde, om,
zonder tusfchenkomst van een Godlijk genadewonder, vast
zijne vooroordeelen tegen JEsus, zijne Leere en aanklevers,
geneezen to worden : terwiji zijne partijdigheid zijn vlug
verfland en doordringend oordeel zoodanig benevelde, dat
alles wat hem, in den gewoonen weg der Voorzienigheid,
tot o*rtuiging van zijne dwaafing in deezen moest brengen, zelfs her leezen van Mosas en de Profeten, niets vermogt, om hem van het valfche en ongerijmde Ajner denkbeelden to overreeden . Waarom ons gemoed, als het zelve
tot het leezdh der Heilige Schrift regt gefleldzal zijn, ook
van deeze partijzugt dient ontheven to wezen ."
S'amenfiel der Godgeleerdheid, begreepen in vier Oefeningen
over het Yoorbeeld der Godlyke Waarheden van den zaligen
A. HELLEINIBROCK, door x. VERMYNE . Verrykt met eene
aanpryzende hoorreden van den Wed Eerw. Heere j . SCHARP,
Predikant to Rotterdam . In 'sHage by J. du Mee, i791
.
Behalven het Voorwerk, 155 bladz . In octavo .

L

en gefchikt Haudboek voor hun, die de leiding van
wylen den Eerwaerden Hellenbroek volgen ; als behelzende ene geregelde aeneenfchakeling van 't beloap van
9s Mans onderwys by manier van `'ragen en Antwoor
den ; waer van dezulken die zyn Leerboek tot een grond,
gag van hunne onderrichting leggen , dat in onze Neder
landfche Kerk vry algemeen gebruiklyk is, zich met vrucht
kunnen bedienen ; om langs dien weg de Jeugd meer tot
zelfdenken , en 't nagaen van 't verband der zaken , op
to leiden , dan gewoonlyk door de gemeene manier van
catechizeeren gefchied .
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Hot onderwys in de H. Godgeleerdheid bevattelyk, gemakkehy*
en nuttig, gemaakz, yoor zulken, .die belydenis zullen doeni
ctlsmede tot verdere oefening van rain •k undigen, die reeds
Lidmaaten zyn, door s. VAIy EMDRE, Predikant to Wage .
singer.. Te Utrecht by D . Kemink en Zoon, en W . van
Yzerworst , 1791, llehaLyen bet Yoorwerk , 67 bladz.
In octavo .
r opheldeyringe van dezen Tytel, diene des Onder.
wyzers etgene verklaring wegens de inriehtiq,g vast
dRt Stukie, waeromtrent by,, in zyne Voorreden, het volgende meldt .
a , Oin to weeg to brengen dat de Katechizanten niet
alleen bun Lebeugen , ulaa oo' tevenis , bun oordeel oele,
Lien, en met verftand le=es, l;eb ik gaedgeyonden„ do
voornaamfl :e waarheden van onzen Christelyken Godsdienst
is eene aaneengefchakelde ofder, on dus- in -haarr-verband,
voor to draagen, en eenige vraagen voora£ to doen gaan,,
welker beantwoording then in die aneenfchikelin,g der
waarheden vinden kan . Op deze wys wo'rc1t de H. Godgeleerdheid BEVATTELXE getrraakt, dewyl ik de waarheden van Gods Woord zo duidelyk gemaakt heb, als my
mogelyk was , en den leetlingen elegenbeid geeve , ont
niet alleen bun geheugen , tnaar evens hun oordeel, to
oefFenen . Ook hebbe ik in de tweede plaats dezelve GEMAK&L~LY"K gemaakt, door de voornaamite ftukken in een
kort begri P to brengen : in zutamige Katechizeerboekjes,
gelyk in ITELLENBROEK Yoorbeeld der Godlyke Waarheden,
treft metr omtrend zes bonderd vragen en antwoorden aan ;
in dit kr rt begrip flechts lzontlerd een en dertig : indietl
men dus elite week fiechts tien behandelt , dan is men'
't zelve in a jaars rDnd : is dit niet gemakkelyk? Eind'elyk
heb ik ook dit onderwys trachten NUTTIG to maaken
door die illuukken, die 't meeste invloed op de praktyk
beoeffenirrg der godzaligheid hebben , wat breeder, daa
gewoonlyk, voor to draagen ."
Naer deze inrichting kan dit Onderwys voor de Jeugd ,
tot jaren van onderfcheid gekomen, en verder ook voor
meerderjarige doch mingeoefende Leden der Kerke , van
een wezenlyk nut zyn. De aeneenfchakeling der H . Godgeleerdheid is, geregeld voorgefleld, ligtlyk na to gaen en
met weinig moeite het geheugen in to prenten . Hiertoe
kan
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&an oak behulpzii em zyn , de Korte Inhoud, welken zynt
Eerwaerde 'er bygevoegd heeft ; die 't outvouwde fchets .
wyze opgeeft ; en , terwyl dezelve als ten Bladwyzer
dient, ook flrekden kan , om het geheele beloop des to
btknopter aets het geheugen en het oordeel voor te ftellen : 't welk verder geoefend kan worden, door een verfIandig gebxuik to maken van de by den aenvang opgegeven ragen .
Laudatio SIMONIS EPISCOPII, publice dh a Amftelmdami in
cede facra Remonf}rantium , die XXIII Novembris ann .
1VIDCCLXXXX . a JANO KONYNENBIJILG, cum in eorum
Schola Theologbr atque Historic' Ecclefiafticm profesfionem aufpicaretur. Amfteimdami apud M. Schalekamp ,
1791 . In quarto m . f. T6 pp .
ademael de beroemde Episcopius aen to merken is ,
als een der voornaemfle Oprichtecen des RemonftranN
ten Genootfcbaps in 't algemeen , en vooral van hun

Kweekkhool in 't byzonder, zo was bet gansch eigenaertig, dat de geleerde Konynenburg, by bet aenvaerden zyner Annptsbedieninge als Hoogleeraer der Godgeleerdheid
en der Kerklyke Historic aldaer, then bekwamen en volyverigen Voorftander en Bevorderaer van de zaken der
Reinonftranten, ten hoofdonderwerpe zyner Redeuvoeringe
verkoos . Enige voorafgaende aenmerkingen over de
verbasterI*gen der Christlyke Leere , bet moeilyke van
derzelver zuiv€rihg, en bet lofwaerdige gedrag van brave
Mannen , die daertoe zich benaerfligd hebben , leid den
Redenaer tot den in ddt Stuk inzonderheid arbeidzamen
Jpircopius, wiens uitmuntend character en bedryf by zich
'ooorftelt, by de vergaderde menigte to verlevendigen .
Om dit met to meerder nadruk to doen , bepaelt by zich ,
eer by ter take treed , tot ene gefchikte voordragt der
vereischten van een rechtfchapen Godgeleerden ; welker
entvouwing, van wegens den nadruk en volledige beknoptbeid, der opmerkzaemheid van bun, die zich op bet Godgeleerde toeleggen , dubbel waerdig is .
En ten einde
poor to komen , dat men enen bier aen beantwoordenden
Godgeleerden niet aepzie voor een Menscb, hoedanig een
'er nook beftond, of bet'aen zal, zo beroept by zich op
den vermaerden Episcopius , die in dezen ten luisterryken
yoorheelde tlte1 t. Tex ontvouwinge hiervan geeft ons de
Re-
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Redenaer eene treffende fchets van as Mans nenleg ilea,
oefeninge, voortgang in dezelve, en ftandvastige, volharding in bet to werk flellen zyner verkregen kundighedea
en bekwaemheden , to midden van dreigende rampen en
treffende onheilen ; die by moedig doorworftelde ; en na
welker afloop by zich onvermoeid bleef bevlytigen , om
het Remonftrantfche Genootfchap in 't algemeen, en desZelfs Rweekfchool in 't byzonder, op vaste grouden to ves •
tigen : het welk voor den Christelyken Godsdienst, niet
alleen in ons Vaderland, maer ook in nabuurige Gewesten,
heilzame gevolgen gehad heeft. De Haogleeraer Konynenburg maelt dit fchoone Tafereel met levendige koleuren ,
en meesterlyke trekken , die Epircopius in een Iuisterxyk
daglicbt ftellen ; en befluit voorts zyne Redenvoering met
nadruklyke aenipraken , en eene ernf'ige fmeekbede tot
God, gefchikt naer tydsomftandigheden .
P.

VAN HEMERT Oratio de prudenti CHRISTI, Apostolorum.
atque Euangeliftarum confilie, fermones fuos ac fcripta,
ad captum atque intellecqum vulgi, quantum illud fieri
potuit, accommodantium . Habita Amfteltedami in a;de
facra Remonftrantium , cum in illorum Schola Philofophive & Literarum profesfionem aufpicaretur, die XXIV
Novembris anni MDCCXC . Amfteloedami, apud M. Scha,
lekamp, 1791- In o&avo m . f. pp. 68 (*) .

n deze kedenvoering behandelt de geleerde van Hemert
Iaendacht
een onderwerp , dat in den tegenwoordigen tyd veler
trekt ; to weten : „de Voorzichtigheid, waermede

• Christus , de Apostelen en Evangelisten zich in hunnei

„ redenen en gefchriften , zo veel mogelyk, naer de vat .
• baerheid des Volks gefchikt hebben ." Zyne Waerdig.
held, als Hoogleeraer in de Wysbegeerte en Fraeije, Lette .
Fen , aen bet Kweekfchool der Remonftranten , zullende,
aenvaerden, dacht bet hem, inzonderheid daer de hem op .
gedragen post ook iniluit , de uitlegkunde der H. Schrift,
met regt niet oneigen , dit gewigtige Stuk, dat zeer ver(chillend begrepen word (t) , en een merkelyken invloed
op
(*) Deze Redenvoering is ooh, nit het Latyn in 't Neder
duitsch vertaeld , afgegeven, en insgelyks by M. Schalekamp
to bekomen .
(t) Zie bet gees wy deswegens gemeld hebben, bl. 53--gg,
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op bet uithegkundige der Schriften des Nieuwen Testamentes heeft, to behandelen .
De Hoogleeraer legt , ten grondflage, de oubewistbare
kundigheid, dat een Volks-leeraer zynen leertrant, naer de
vatbaerheid zyner Toehoorderen, moet fchikken ; En dat 'er
gene reden zyn, om to twyfelen, of Christns, de Apvstelen
en Evangelisten, zulks ook, met ene wyze voorzichtigheid,
enigermate in agt genomen hebben : to meer, daer de getleldheid der Joodfche Natie zodanig lets vorderde, en men
zulk ene leerwyze , uit de omftandigheden van de eerfte4
verkondigeren der Euangelieleere , natuurlyk had to verwachten . - Na bet voorftellen van dit algemene denkbeeld , dat men zich, op de overweging van het beloop der
zaken, eigenaertig heeft to vormen , gaet de Hoogleeraer
voort , om to toonen , dat dit ook daedlyk plaets gehad
heeft , naer uitwyzen der Euangelifche en Apostolifche
Schriften . Men ontdekt dit duidelyk in den fpreek- en
fchryfftyl, mitsgaders in 't onderrichten door gelykenisfen ;
de geheele uiterlyke voordragt geeft dit to kennen ; en 't is
Bier minder zichtbaer, wanneer men 't oog vestigt, op de
manier van 't behandelen der zaken zelven . De verkondigers der Euangelieleere houden zich niet op met fpitsvindige
befpiegelingen , maer met nuttige waerheden, die hunnert
toehoorders gereedlyk begrypen kunnen ; zy gaen met ftilzwygen voorby 't geen hunlieder begrip to boven zou gaen ;
en gebruiken in hunne voorftellingen ene zeer groote omzichtigheid en infchiklykheid, om voor die genen tot welken zy fpreken, of daer ze aen ichryven , verftaenbaer to
zyn, en hunne oplettendheid to vestigen : welk een en ander onze Redenaer door verfcheiden voorbeelden ten krachtigfe ftaeft .
Om dit echter, nog meer onderfcheidenlyk, in een fielder licht to zetten, zo verledigt by zich wyders, om na to
gaen, hoe verre zy die omzichtigheid en infchiklykheid gebragt hebben : waeromtrent by in 't algemeen beweert ,
„ dat ze, met oogmerk om hunne hemelfche leer des to be .
• ter voord to plan ten en uit te breiden, en dezelve aen het
• verftand en hart van elk aen to bevelen, zoo reklijk en
„ infchiklijk geweest zijn, dat zij zig voor zoo verre zulks
• met de oogmerken van God beftaenbaer ware, dikwijls
„ tot de algemeene , en , niet zelden, valfche begrippen
„ hunner Natie vernederd hebben ."
Hierop tracht by
dit verder in ene reeks van byzonderheden, met aenvoering
van doorflaende voorbeelden, overtuigend to toonen ; 't wok
by,
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by, ge1yy by zegt, indien by niet vreesde fret geduR zit.
ner Toehoorderen to misbruiken, nog merklyk zou kunnert
uitbreiden .
Ter gelegenbeid van dit gezegde, word
ons, in de Nederduitfche Vertaling, gemeld, , dat men rift
„ alles in des Schrijvers bekroonde prijsverhandeling over
• dit onderwerp , in de werken van Teijiers Godgeleerd
• Genootfchap, breeder ontvouwd, en nader aengedron• gen zal kunnen vinden ;" waerom wy 'er, die uitgave
afwachtende , voor tegenwoordig niet verder op zullen flit
Iaen .- Alleenlyk hebben wy, onr cen ongimilig vermoeden, dat die of deze ligtlyk onbezonnen zou kunnen
opvatten , of to wenden , den Lezer to berichten, dat de
Hoogleeraer van Hemert, fchoon by in dit Stuk veel verder
gaa dan bet meerendeel onzer Godgeleerden , nochtans
geenszins behoort , onder dezulken , die deze infchiklykheid
zo ilerk uitbreiden, dat zy daerdoor de goede trouw der
eerfte verkondigeren vain de Euangelieleere, als twyFelachtig, of wankelend, maken . Integendeel, zyn groote doelwit is, onze aging voor die Heiiige Mannen to verfierken,
door ons op to leiden, tot een overtuigd bezef van hunne
wyze ~omzichtigheid, ter bevorderinge van bet geloovigo
aennemen lrunner Hemelfche Leeee . -- Men moet bier,
ten dezen opzichte, wel gade flaen, bet onderfcheid dat 'et
is tusfchen Godsdienst en Godgeleerdheid ; tusfchen de
leeringen, die waerlyk tot bet wezen van den Godsdienst
behooren , en de manier van Godgeleerde onderrichtingen
mede to deelen ; en dat bet bier beweerde rsklij*e en infchiklijke in genera deele tot bet eerfte, maer alledn tot bet
laetfle betrekking heeft . De Redenaer is bier niet buiten
vrees van misverfland, maer by vertrouwt op tie kundigheid zyner Toehoorderen .
Zyne Redenvoering der .
waerds leidende, „ om to toonen, dat de heilige Mannen
• hunne redenen en fchriften, zelfs in zaken, welken door
„ velen gerekend worden tot den godsdienst to behooren,
• naer de verkeerde volksbegrippen fomtijds wijslijk inge• richt, en zoo gefproken hebben, dat aij dan eens dit,
• dan dat gevoelen fchijnen gevolgd to hebben ;" betuigt
hij to vreezen, , dat hij bier zaken zal aenroeren, welken
• alien niet even zeer behagen zullen . Want dat dus bet
• gezag dezer heilige Mannen in geyaer komt, de hun ver• fchuldigde hoogachting ondermijnd, en onze allerheiligfte
,~ godsdienst zelf in verdenking gebragt words ja dat
• 1wt dus met hem, en deszelfs vastfte gronden, volfirekt• lijk gedaen is, zullen fommigen misfchien hehnlijk ver„ moe-
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~~ moeden ." -•- ~- Doch [zo vervolgt by,] „loch ik dunk,
,, Toehoorersa dat gij ancters oordeelt. Gij tog bezit to ve61
„ verftand en doorzigt, om niet ligtlijk to bemerken, welk
~, een groot onderfcheid 'er plaets hebbe, tusfcheti deer
„ hoofdinhoud van den kristlijken godsdienst zelven , als
„ mede de waerheden , welken tot deszelfs natuur behooa , ren, en msfchen de wijs, waerop daze godsdienst voorgedragen e!t aangeprezen kan en moet worden ."
L` ulks doet 1 m onbefchroomd voortgaen, om de opgeno3nen taek, zo veel de tyd bet hem vergunt, to voltrekken ;
waerop by voorts deze weldoorwetkte Redevoering, naer
cisch der omflandigheden , met treffende aenfpraken , ill
verzuchting om de gunst des Allerhoogflen, doet afoope°n .

Verhandelingen van het Bataafsch Genootfchap der Proefon .
dervindelyke Wysbegeerte, to Rotterdam. Me Deel . To
Rotterdam by D . en A . Vis, i7go. Behalven bet Vow.
r•
,verk, 257 bladz . In gr. 410-

n dit Deel ontmoeten wy, vooreerst, bet Afbeeldzel in
j een eenvoudig Hollands Gewaad, nevens eeuige byzon*
derheden , van den Stichter van dit Genootfchap, den Hear
STEVEN HOGENDYK , welke , op den 3den July des jaars
1788, in den ouderdotn van ruim 9o Jaaren, zyn weldadig
ieeven , door den dood, geeindigd heeft . Een Man met
zo veel vernuft, zo veel kunde, en een zo werkzaamea
Geest begaafd, die teffens zo veel liefde voor zyn Medemensch en Vaderland gevoelde, en die aftyd daardoor gedreeven wierd , om, zo verre zyne verniogens ftrekten,
zelve nieuwe nuttige Ontdekkingen in de ProefondervindeJyke Wysbegeerte to doen, en anderen, die zich daarop toeleiden, met raad en daad behulpzaam to zyn, gelyk zulks
uit dit Berigt overvloedig blykt, verdient gewis by uitneemenheid boven veele anderen, wier groot a eer alleen in
cen aantal weidfche titels befraat, by zyne Landgenooten,
en zelfs by de laare Nakomelingfchap , met roem bekend
to zyn : gelyk wy dan ook met veel genoegen nit dir Berigt
zien, dat bet Borstbeeld van deezen waardigen Grysaard,
door een voornaam koni'enaar in marmer gebeiteld , tot
eene dankbaare nagedachtenis, en tot fieraad van bet Mufeum, in bet zelve geplaatst zal worden .
Dit wordt gevolgd door de Handelingen van het Genoot.
fchap, waaruit wy alleen, tee herinnering, zullen overneemen,
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men ; die Vraagen , welke tot nog toe ter Beantwoording
openiiaan 4 fchoon een gedeelte daarvan, dock onvoldoen .
de, beaniwoord zyn .
I
„ I. Welke voordeelige gebruiken zyn 'er to maaken vast
„ bet Roet van Turf, Hout en Koolen, bet zy voor den
„ Landbouw , bet zy voor Fabrieken , bet zy tot bet ver„ vaardigen van Ammoniak-Zout of in andere opzichten,
„ en welke zyn de beste middelen daartoe'?~
II . Daar de Runderpest in ons Land aanhoudend blyfb
„ woeden tot onnoemelyke fchade van Landheeren, Bruii
„ kers, Bouwlieden en van alle 's Lands Ingezetenen ; -„ daar men reden heeft om to wanhoopen, dat 'er immer
„ een vernrogend tegengift tegen de fmetftoffe van die Veei
„ 2iekte zal gevonden worden, hoe groot eene belooning
„ men ook op de uitvinding daarvan zetten mag, en daar
„ bet , zedert lang, uit ftandvastige Proefondetvindingen
„ in andere Landen , ontegenzeggelyk zeker is gebleken,
• en nog aanhoudend blykt, dat de Veepest in haaren ver„ derfelyken voortgang van befmettinge geftuit word, door
„ bet dooden der Runderen op bet oogenblik , dat men aan
„ dezelve - de, tekenen van Ziekte befpeurt, bet zy op bet
• Stal, bet Zy in-de Weiden ; zoo biedt bet Genootfchap
• den Eereprys der Goudene Medaille , ter zwaarte van
• 3o Ducaaten, aan hem, die de fterkfle beweegmiddelen
„ zal voordraagen , om bet zelve by ons in gebruik to
,, brengen en algemeen to maaken , benevens de klaarfte
• en overtuigendfte whderlegging van de bedenkingen ert
• redenen, welke de navolging van dat voorbeeld van an• dere Landen tot hiertoe verhinderen .
„ III. Welke zyn de beste Werktuigen tot gemak van
• Doove en Hardhoorende Menfchen? Zyn 'er ook eenige
• vaste regels, die men zoude kunnen volgen, zo wel in
• bet v'ervaardigen, als in bet gebruik derzelven ?
„ IV. Welke zyn de gebreken der tot hier toe bekende
• Windmeeters? Hoedanig zoude een Windmeeter zamen„ gefteld moeten zyn , om in allerlei gevallen de kragt van
„ den Wind zeker en juist to kennen? En welke nuttighe,, den zoude zulk een Werktuig aanbrengen ?
„ V . Op Scheikundige gronden aan to toonen, bet on„ derfcheid tusfchen de beste en minst vrugtbaare foorten
• van Kleigronden, vooral van ons Vaderland, en inge„ volge daarvan, zekere regels en middelen ter verbeterin~, ge van de laatstgemelde vast to ftellen .
„ VI . Hoe ver is men in de Theorie der Straalbuigingen
21 (Re.
1
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,~ (Refractien) gevorderd? Hangen de veranderingen, wel• ke zy in den Dampkring ondergaan , alleen at, van de
• verfchillende digtheid en warmte der Lucht, en zyn zy
• daaraan evenredig , of zyn 'er nog andere oorzaaken,
• welke haar aandoen? Zoo ja, welke zyn de wetten, waar
,, aan dezelve onderworpen zyn 7
„ VII. Dewyl men meent, dat 'er in de manier om Arak
• to brouwen, zoo als die belchreven is in bet tweede Dee1

„
•
•
•
•
•
•

der herhandelzngen van het Batavzafche Genootfchap ,
(bladz. 162) volgens de beginzelen der hedendaagfche

Scheikunde, aanmerkelyke en voordeelige Verbeteringeri
to maaken zyn, zoo belooft men den gewoonen Gouden
Eereprys aan hem, welke die Verbeteringen, gegrond op
Scheikundige Proeven, aanwyst, en bovendien nog een
dergelyken Eereprys van gelyke waarde , wanneer bet
„ blykt, dat men in de Indien dezelve by de proef goed„ gevonden heeft .
„ VIII. Zyn de Knoest- en Kreeftgezwellen, en de tus• fchenpoozende Koortzen, alleen aan den Mensch eigen'
• Zoo ja, welke zyn 'er de byzondere redenen van ? Door
• welke tekenen worden de eerstgenoemde gebreken vari
• andere foortgelyke volkomen ondeikend? Zyn.'er goede
• gronden om to hoopen , dat men dezelve immer zoo ge .
• lukkig zal kunnen voorkomen en geneezen, als de laatst .
• genoemde Ziekten?
• IX. Welke zyn de bekwaamfle middelen en Werktui .
„ gen om in de Rivier de Nieuwe Maas , den verderer#
„ aanwas der Plaaten , even boven en beneden Rotteram, op eene min kostbaare wyze to voorkomen, de• dzelve
to doen verminderen, en zo ver mogelyk is weg
„
• to freemen?
• X . Wat gebruik kan men maaken van de Weerkun„ dige Waarneemingen, waarop men zig tegenwoordig zoo
• yverig toelegt ? Wat nuttigheid kunnen zy aan de Gneeskunde in bet byzonder , en aan de Menfchelyko-„
„ Samenleeving in bet algemeen, toebrengen? En welko„ is de beste wyze om dezelve daarop toepasfelyk t~
,, maaken?
,, XI . Nadien 'er reden is om to denken, dat bet Wgrk• twig door den Heer ACHARD uitgedagt, en in c4e Nou•
„ veaux 111emoires de l'Academie des Sciences & Belles let-

„ tres de Berhn , .Annee 1779 , befchreven , cen zeer be.

„ kwaam middel is, oin de Lucht in een vertrek to de .
• phlogisteeren, zoo belooft bet Genootfchap een Gou,, den
LETT. 1791 . NO . 9 .
D d
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,Z den Medaille, ter zwaarte van go Ducaaten, aan hem,
„ die proefkundig aantoont , hoe dit Werktuig bekwaam
y , is : r . Om de Lucht wezenlyk to dephlogisteeren, tot
„ welken graad en hoeveelheid , in eenen bepaalden , tyd
„ en in een vertrek van eene bepaalde grootte . s . Om
„ 'er de Lucht eenen geneegzaamen tyd en in eenen ver .
,, eischten graad zuiver to houden , en voor welke kos„ ten. 3 . Om op een Schip, in alle de gedeelten daar .
„ van, de nodige ververfching en verbetering van Lucht
„ to bezorgen ; en hoe bet, om dit met de minfle kosten
„ en meeste nut to doen , zoude moeten toegefleld zyn.
„ 4 . Oni goedkoop , fpoedig en in eene groote hoeveel„ head , gedephiogisteerde Lucht to verkrygen ; en hoe
„ dezelve best bewaard en in gereedheid kan gehouden
• worden, om 'er des nods gebruik van to maaken?"
Alle voorgemelde Vraagen zyn thans voor een onbepaalden tyd ter beantwoording voorgefleld .
Voor den
tflen Maart 179t, zyn noch open .
y , I. Welke zyn de oorzaaken of middelen die de Rot .
s , ting verhaasten , 4n welke , die dezelve voorkomen,
„ ' ertraagen en fuiten , too in , als buiten, bet dierlyk
~, ligchaam, vooral van den Mensch? Welke nuttigheden
„ kunnen de onderfcheidene Weetenfchappen en Konflen,
„ inzonderheid de Genees . en Heelkunde, nit de kennis
„ van al bet voorgaande trekken?
„ 11 . Nadien bet gebruik der Brillen en gndere Oogglazen
„ deeds meer en meer algemeen vervroegd word, en eene
„ bepaaling daaromtrent . van geen gering aanbelang voor
„ bet Menschdom zyn kan, belooft bet Genootfchap den
„ gewoonen Eereprys aan hem, die nit de gronden der
„ Gezichtkunde, inzonderheid nit den aart en gefleldheid
„ der deelen van bet Oog, door welke de onderfcheidene
„ gewairwordingen van bet licht meer of min leevendig
• aan het Senforium Commune overgebragt worden , best
• voldoende aantoont , in hoe verre de Brillen en foort• gelyke Glazen door verheldering of vergrooting, zoo
• tot verbetering, als bewaaring , van bet Gezicht wezenlyk
• nuttig, en zelfs onvermydelyk noodig zyn, en in hoe• terre zy als een Volksgewoonte , vooroordeel en een
• waar misbruik, nadeelig moeen en moeten aangemerkt
• worden ."
Het Werk zelve vervat , de met de gewoone Gouden
Iereprys bekroonde beantwoordipg der Vraage : „ Brengen
• de Droogmaakeryen, onder de Bewoonderen derzelve,
„ door-
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„ doorgaande Zhi tin van eenen' byzonderen Wart voort,
• of verzwsaren zy alleen de gewoone Ziekten van het
„ Najaar ? --- Zoo ja , welke zyn, 'er de oorzaaken
• van? - En welke de middelen om die to voorko• men , en 'er zig tegen to behoeden ?" Door L . BICKER,
Mad . DoEtor, en Dire&eur van het Bataafsch Genootfcbap .
De nde, waaraan insgelyks de Gouden Medaille en vervolgens de premie van ioo Ducaten • toegelegd is, der
Vraage : „ Welke zyn de beste middelen, om de Over• ftroomingen der Rivieren to bepaalen, in haare gevolgen
• minder verderfelyk , en in fbmmige opzigten voor dio
• Landen voordeelig to maaken ? Welke kosten zouden
• daartoe vereischt worden?" Door den Heer cs . zu.LISSEN . De 3de, eene insgelyks met de Gouden Medaill*
bekroonde beantwoording , op de Vraag : „ Welke zyn"
„ de oorzaaken van het Beflag op de Tong! Welke zy1t
• deszelfs verfcheidenheden ? In hoe verre is het een ken• merk van den onderfcheiden Aart, en van de Oor aa4
• ken der verfchillende Ziekten? Wat grond geeft het den
• Geneesheer tot het maaken van eene goede voorzegglng ;
• en welke aanwyzmgen verfchaft het hem in het behan'„ delen der,Ziekten?" Door GADSO COOPBIANS, A. L . Me
Phil . & Med . Doctor, Med . Profesfor ordin. aan 's Lands
Univerfiteit -te Franeker . De Ode, Eene Memorie om op
cene minkostbaare wyze famen to flellen het Zout, in En .,
geland bekend en in gebruik onder den naam van Sal Ca.
eharEticus Novus, of Nieuw Purgeer-Zour. Door den Beer
J . B . VAN DER SANDE , Meester in de'Pharmacie en Chy .
mie , honorair Lid van de Societeit van Emulatze to Luzk.
De 5de , Waarneemingen met de Etterdrachten van den
kleere PERCIVALL POTT , in de Lammigheid of onbruikbaaren heat der onderfie Ledemaaten . Door den Beer W . LEURS I,
Chirurgyn in 's Gravenhage. En, eindelyk, ten Eden, Eene
Verhandeling oVer de Inlandfche Zoetwater-Spongie , eene
huisvesting der Maskers van Puistenbyteren , door c . NoZEMAN .

De zeer geleerde Heer BICKER beantwoordende de Vraag,
over do Ziekten onder de bewoonderen van de Droogmaakeryen , vind geene zwarigneid, om het eerfte gedeelte der
voorgeftelde Vraag ontkennend to beantwoorden , te wee .
ten , dat de Ziekten by hun , althans die, welke geduu+
rende de Droogmaaking van Bleiswyk , in de gemelde
jaaren geregeerd hebben, en waarop het Genootfchap byzonderlyk fchynt het oog to hebben gehad , geenszins
D d a
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doorgaande Ziekten van eenen byzonderen aart geweest
zyn ; maar wel degelyk de gewoone Ziekten van het Na .
jaar , doch welke., door gewoone en buitengewoone om .
fandigheden van die Droogmaakinge , aanmerkelyk verzwaard zyil .
Waarop zyn Ed . laat volgen een Historiesch Verhaal
van die Ziekten, en tevens van de omftatiuigneden die de .
zelve voorgegaan zyn en vergezeld hebben , waarby wel
inzonderheid in aanmerking komen, de meer dan gewoone
ryd tot deeze Droogmaaking befteed, waardoor het Water,
veel langer dan gewoonlyk , op die Landen is blyven
ftaaa, .-dat Incest Vreemdelingen nit hooge drooge Landen in dezelve arbeiden , wier wooningen opgepropt wa .
ren van Menfchen , zommige daarby oak van Vee , en
wier Voedzel meestal uit bedorven Spys en Drank beftond ;
waarby kwam ten by aanhoudenheid ongemeene Droog.
heid en ftii Weder , waardoor eerie menigte rottige Dampen opgetrokken wierden , die dan boven de ganfche uitgeftrektheid der Droogmaaking over Nagt bleeven hangen,
wetke , self op zommige plaatzen eenen ondraagelyken
stank van zig gaven ; waarby eindelyk nog kwam , dat
men geene voorzorgen, hoe genaamd, in bet werk gefteld
had , om voor , of toen zich de Ziekten reeds begonnen
to openbaaren, dezelve behoorlyk to keer to gaan . Voor.
bereidende omftandigheden en verzwaarende oorzaaken ,
gewis meer dan to veel om zulke noodlottige gevolgen na
zig to fleepen, gelyk bier gebeurd zyn ; al het welk de
Autheur verder, oak met de Doodenlysten dier plaatzen,
aantoont .
De Ziekte zelve was een wezenlyke .Galkoorts , en wel
van dat foort, het welk P RINGLE, een aflaatende en tusfchenpoozende Herfst-Koorts , van laage en Moerasfige
Landen , genoemd heeft ; deeze ontaarden vervolgens in
kwaadahrtige Rotkoortzen , al het welk door de gedaane
Waarneemingen, en bondige redenen , bevestigd word.
Nu gaat de Autheur, in zyti Tweede Hoofdftuk, tQt het
ouderzoek der oorzaaken van het verzwaar, en befluit zyn
Antwoord , met in het Derde Hoofdfuk de middelen aan
to wyzen, am de oorzaaken van het verzwaar der NajaarsZiekten in de Droogmaakeryeu to voorkomen ,' en 'er zig
tegen to beveiligen .
Het Voorbericht van het Antwoord op de ide Vraag,
to weeten, over de Rrvieren, doet ons zien, dat de kundige Schryver derzelve zig , op verzoek van het Genoot .
fchap,

VAN HIT BATAAFSCH GENOOTSCHAY .

389

(chap, de moeite gegeeven heeft , zyn voorig Antwoord
geheel om to arbeiden, en met nog aanzienelyke byvoegze!en en hulpmiddelen to vermeerderen ; in eene hierby ge.
voegde Lineaale Kaart, zyn alle de Overlaaten , doorfny,
dingen in de Linge en het Kanaal over Weifchild aange .
weezen, alsmede de mond van den Ouden Rhyn, de bywegen, doorfnyding der Bylandfche Waart, nieuw gegraaven mond van den Ysfel, loop der verfchillende Dyken en
Rivieren, Steden en Dorpen, in de Verhandeling zelve aangehaald.
Ter beantwoording der Vraag zelve heeft de Heer ZIL,
LISSEN onderzogt, eerst de verfchillende foorten van Inun,
datien . Ten tweede, nagegaan den ftaat der bedaelde Riz
vieren , voof- en na- de daaraan gemaakte veranderingen,
en waar ter plaatze dezelve by Opwater en Ysverftopping
gemeenlyk inbraaken veroorzaaken . Ten derde , de gelegendheden der daaraan paalende Landen aangeweezen, en
welke van die, door Inundatien, wel de meeste fchadens
lyden , uit hoofde van haare laager oppervlakte . Ten vier.
de, welke de zekere hulpmiddelen zyn, om het fchadely.
ke der Inundatien, daar ter plaatze, voor altoos to voorkomen, met beantwoordinge der Aanmerkingen tegen de.
zelven . Ten vyfde, wat de kosten voor die aangeweezeq
hulpmiddelen beloopen . En laatftelyk, welke de waarfchy.
nelyke gevolgen zyn zullen, indien men om de verfchillende (dikwyls met elkander ftrydende) belangens, der in deezen geinteresfeerde Distri&n uitftelt, de voorgeltelde mid .
delen tot herftel ten uitvoer to brengen .
Dit is de manier waarop dit Antwoord, met zeer veel
moeite, niet minder kunde, en op de onderfcheide plaatzen
zelve gedaan onderzoek, behandeld is ; de zaak is van to
grooten gewigt, dan dat wy een aogenblik kunnen twyffelen, dat niet alle, welke daar belang in flellen, deeze Ver .
handeling zelve leezen, en met A s den Geleerden Autheur,
voor zynen aangewenden yver , oth de , in meer dan een
opzicht, vervallen ftaat van ons Vaderland, van wezenlyk
nut to zyn , hartelyk danken zullen .
Het Antwoord op de laatfte Vraag, door den in de geleerde Waereld overgenoeg met roem bekenden Hoogleeraar
c . COOPMANS, handelende van het Beilag op deTong, heeft,
tot Iuleiding , een Betoog van de noodzaakelykheid , om,
belialven op andere verfchynzelen, ook vooral by het onderzoeken en beoordeelen der Ziekten, op de Tong, en
nt dekken kan , agt to geeven.
he; geen men daaromtrent ontd
14
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In bet eerfle gedeelte word dan onderzogt, welke de oorr
zaaken zyn van bet Beflag op de Tong ; na de gevoelens van
zommige oude Geneeskundigen opgegeeven, en, daar bet
noodig was, tegengefproken to laebben ; gaat de Autheur
over tot bet nafpooren , hoe, en door welke redenen de
Tong door Koortzen, en wel voornamelyk door heete Ziekten, haare natuurelyke vogtigheid verliest, en met verfchillend Beflag bedekt word ;tenhid gevrfchyn,
zels, aan de Koortzen eigen, onderzogt hebbende, word
daaruit dit hefluit opgemaakt ; dat de vermindering der wateragtige deelen en de verdikk}ng der overige vloei[toflen ,
uit de aangehaalde oorzaaken voortgebragt wordende, volgens bet gevoelen der oordeelkundig(te 119annen , de oorprongen zyn , waaruit de droogheid van het Vel, die der
Tong, gelyk ook deszelfs verichillend Beflag, behourt afgeleid to worden . Hierop volgt een onderzoek der redenen,
hoe, en waarom de Tong beftaat, door plaatzelyke ongefteldheden en gebreken van den Mond : alsmede, hoe, en
waarom de Tong dikwyls beflaat door gemoedsaandoeuingen en nit medegevoeligheid der Zenuwen van andere beledigde deelen ; dan de verfcbeidenheden die men in bet Beflag op de Tong waarneemt , waarby opgegeeven word ;
i . de Verfcheidenheid van den bedorven of verbasterden
fmaak, die , veeltyda de Ziektem verzelt ; 2 . de afwykingen
welke de Tong in haare kleur van de natuurlyke ondergaat ;
:; . de verfcheidene gedaanten onder welke zig bet Beflag op
de Tong vertoont ; 4 . de veranderingen die de Tong zomVylen lydt in haare natuurlyke grootte ; 5. de droogheid en
auwheid der Tong, flandvastige gezellinnen der menigvul .
dige toevallen in heete Ziekten ; 6. de hieruit geboren wordende hardheid der Tong , en deszelfs, bet zy natuurlyke
bet zy tegennatuurlyke , zagtheid ; 7. de trilling, ftuipaehtige beweeging en lamheid der Tong ; en, eindelk, ten
Sften , de graad van warmte der Tong . Wy kunnen den' geleerden Autheur niet verder volgen , en bet opgegeevene zat
.reeds genoeg zyn, om den praclifeerenden Geneesheer to
cloen zien, van hoe veel dienst deeze uitmuntende Verhan<
deling hem , zo in de behandeling,,als ook in de voorfpel .
hug der Ziekten, en de daarmede verzeld gaande toevallen,
zyn kan .
De volgende Memorie, van den Heer VAN DER SANDE,
en de Waarneemingen van den Heer LEURS , over de Eeterdragten in de lammigheid der onderfte Ledemaiaten, zyn
voor den Artzenykundigen, den Genees- en Heelmeester,
aan-
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4tnnmerkings- en der leezing overwaardig ; terwyl de Heer
ZZOZEMAN den lief hebl eren der Natuurkennis een alleraangenaamst gefchenk tnaakt, met zyne geleerde en naauwkeurige Verhandeling, over de InlandfcheZoetwater-Spongie,
tot welker opheldering de bygevoegde Af beelding niet
weinig bydraagt.
Verhandeling van PETRUS CAMPER, over bet natuurlyk verfchil der flezenstrekken in Menfchen van onderfcheiden
Landaart en Ouderdom ; over hot fchoon in Antyke Beelden en gefneedene Steenen . Gevolgd door een Voorftel van
eene nieuwe manier om Hoofden van allerleye Menfchen
met zekerheid to Tekenen . Naa des Schryvers dood uitgegeeven door zynen Zoon ADRIAAN GILLES CAMPER,
Te Utrecht by B. Wild en J . Altheer, x791 . In gr . 4to,
xgo bladz .
e geleerde
dere neiging tot de Schilderkunst, en alle derzelver
D
nabootzende deelen gehad hebbende, moest, natuurlykerCAMPER , van zyne jeugd af, eene byzon-

wyze, meer dan een ander , zyne befchouwingen laaten
gaan, over de eigenaartige trekken van Menfchen en Die •
ren : zo dat tekenen en in klei bootzeeren, de uitfpanningen van zyne kinderlyke jaaren uitmaakten . Ouder ge .
worden, trof hem de gedaante en kleur der Mooren aan .
merkelyk ; vooral bet verfchil in de kleur en Wezenstrekken der Zwarten , die uit de Oostindien of van Africa
overkwamen .
Onder zyne oefeningen in bet tekenen , naar de bette
afgietzels der oude Griekfche Meesters, of naar de fraaye
Beelden van MICHEL ANGE , van QursNOI , en andere
vermaarde Meesters van laatere tyden, ontdekte by ras
een zeer groot verfchil tusfchen deeze, en onze, aangezichten ; zonder door onderrichtiug gewaar to konnen worden , waarin dad zoo zigtbaar en treffend verfchil eigenlyk
beltond, 't welk hem intusfehen veel beter beviel dan d~,
gedaante-verbeeldingen van alle de Nederlandfche Meesters . Zestien jaaren bereikt hebbende, hegon by in Olieverf to fchilderen, meestal naar hedendaagfche Nederlandfche Meesters, welkers fmaak hem (als zynde reeds ingenomen met de verhevener zwier der Antyke Beelden) met
zeer beviel . Twee jaaren laater , liet zyn Meester, de
Heer KAREEL DE MOOR de Yonge, hem een fraai icuk wan
Dd 4
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VAN DER TEMPEL naafchilderen, waarin een Moor vooh
kwam, die hem geheel niet beviel . Dit was (zo als 'er meer
zyn,) een Zwarte door de verf, maar een Europeaan van
gelaat. De Prentverbeeldingen van GUIDO RENI , van c .
MARAT , van S. RICci en van P . P . RUBBENS , met op+
merking befchouwende, vond by, dat zy, in bet afmaalen
der Wyzen nit bet Oosten , even als VAN DER TEMPEL ,
zwarte Menfchen, maar geene Mooren, gefchilderd hadden
de groote en beroemde Plaatfnyder coBN, VISSCHER , al .
Jeen, fcheen de Natuur ftipt gevolgd , en een Moor wel
verbeeld to hebben .
De toeneemende jaaren verfchaften den Heere CAMPER
grooter oplettenheid en inzigten, zo dat by zich vervolgFns
verbeeldde , met een opflag van he ; oog to kunnen zien ,
was, en nit hunnen ftyl de tydperken , waarin
wait
de byzondere
Meesters geleefd hebben , to kunnen onderan'y'
ffheiden . De meeste Prentverbeeldingen van de fchoonfte
gegraveerde ileenen mishaagden hem, om dat 'er de Gottifche fmaak in uitblonk ; en bet gebrekkige in verfcheiden
naarvolgingen van atyken ftond hem niet minder tegen .
De rede daarvan zal ras blyken . Hy had de Ovaalen, en de Driehoeken, op bet voorbeeld van alien die over
de beginzelen der Tekenkunst gefchreeven hebben , eerst
leeren gebruiken ; doch had by alle gelegenheden , bet zy
by naar Pleisterbeelden , naar Schilderyen , of bet Leven
tekende, niet alleen eene moeijelykheid ondetvonden, maar
eene volftrekte onmogelykheid , om 'er de Koppen met
eenig voordeel in to fchikken ; ook waren hem de verdeelingen zeer tegengevallen . Hy befchouwde dus ALBERT
PURER , (fchoon eon zeer groot man , en nog grooter
zynde, wanneer men zynen leeftyd in aanmerking neemt)
als den grond gelegd hebbende tot then kwaAden fmaak ,
die naderhand geheel Europa bedorven heft .
Door dikwyls de fraaiIte koppen der Antyken in klei
naa to bootzeeren, leetde de Heer CAMPER al vroeg zien,
dat ALB . DURER, met twee oogen tevens de voorwerpen
betrachtende , dezelve alien to breed gemaakt had ; als
tnede dat een fchilder , zou by flaagen , niet flechts veel
tekenen, maar ook veel in klei bootzeeen moest , om een
waar en grondig denkbeeld to verkrygen , van de wezen.
lyke gedaanten der Voorwerpen , van welk een aart ze
ook zouden mogen zyn . De kennis van den aart van
,zien , welke de ftbffe zyner Inhuldigings-Verhandeling tot
Potor, A q, 1746 reeds nitnnaakte, leide hens dan ook tot

do
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de l;eerftelling van bet Gtdaantefchoon, volgens welke men
de hoofden kleiner moet maaken , de ligchaamen teerer en
fchraaler, op dat de Beelden ryziger fchynen ; en de menfchen niet afbeelden ,oo als zy zyn , maar zoo als zy zich
aan onze verbeeldzng vertoonen .
De Heer CAMPER vervolgens, als Hoogleeraar in de Ontleedkunde to Amfterdam ; het zamenftel van bet menfcheJyk ligchaam , in bet openbaar moetende toonen , en daar
toe veele ligchaamen bezigende , zo ondervond by uit de
vergelyking van verfchillenden ouderdom , dat bet ovaal
niet gefchikt was, om, met eenige zekerheid en vlugheid,
de wezenstrekken to fchetzen . Hterom zaagde by verfcheidene hoofden , in bet midden , loodlynig door ; zoo van
Menfchen als van viervoetige Dieren ; en nu verbeeldde
by zich duidelyk to zien, dat de holte, tot de hersfenen
gefchikt, wel over bet algemeen geregeld was ; doch dat
de plaatzinge van de opper- en onderkaak, bet natuurlyk
onderfcheid maakte van de verbaazende verfcheidenheid .
Dit heeft de Autheur in de viervoetige Dieren , nederdaaJende tot de Visfchen toe, verder uitgebreid, en tot eene
afzonderlyke Verhandeling gefchikt.
Deeze zelfde befchouwingen gaven den Hoogleeraar tevens veel doorzi.-t in bet wezenlyk verfchil onzer tronien,
van de kindsheid af, tot den hoogen ouderdom toe . Hy
was en bleef, met dat al, verbaasd, hoe de Grieken, iti de
aeloude tyden, aan de zonderlinge en verhevene gedaante
van hunne Beelden gerankt waren , daar by nimmer een
kop zag die'er naar zweemde . Doch veelerleie Natien, in .
tusfchen , met meet opmerking gezien hebbende, verbeeldde by zich, niet alleen in de voorwtplaatzing van bet opperkaakenbeen, maar ook in de breedte der aanzigten, en
in de vierkantheid van de onderkaak, een treffend verfchil
befpeurd to hebben , 't welk door de doodshoofden van
een aanzienlyk aantal onderfcheidene Natien, zedert verzameld, of elders naauwkeurig getekend, bewaarheid wierdt .
Behalven de hoofden van ons en de nabuurige Landen ,
bewezen zulks de koppen van een jongen Angoleefchen
Neger ; een van een bejaarden ; den kop van eene Hotten .
tottin ; van een Madagascarfchen Jongeling ; van een Mongoller ; van een Chinees ; van een Man van Celebes ; van
een Calmuk, en van een Otaheiter , door Kapitein KING,
den Reisgenoot van COOK, medegebragt, en in Engelaiid
overleden .
Zo dra de Hoogleeraar by den Negerkop then van den
D d 5
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Calmuk verkreeg, deeze beide vergeleek met eett Eurom
peaanfchen, en 'er een Aapenkop nevens plaatfle, zag by,
dat zekere lyn , langs bet voorhoofd en den bovenlip gehaald , dit verfchil in de wezens Bier NatiEn aantoonde ,
en de overeenkomst van den Neger met den Aap duidelyk maakte . Eenigen dezer tronien, op eene horizontaale
lyn fchetzende , trok by 'er de wezenslynen by , met de
verfchillende hoeken . Zo dra by de wezenslyn voor6ver
liet vallen, verkreeg by een Antyksch wezen ; agterover
een Neger, nog meer hellendg, gaf de lyn een Aap, een
Hond, een Snip . En dit waren- de eerfte grondbeginzelen
van dit gebouw.
Amfa<erdam verfchafte den Hoogleeraar, bovendien , eene
ruime gelegenheid om hoofden en andere gebeenten to
verzamelen ; van Menfchen op allerleie jaaren gefiorven ,
van misdragten of, tot den hoogst mogelyken ouderdom
toe . De vergelyking van alle deeze met elkander deeden
zyne gedachten vallen op bet natuurlyk verfchil , door de
trapsgewyze aangroeijing der deelen in de Jeugd , en afneeming in den ouderdom veroorzaakt, en op de zekerfle
wyze om bet onderfcheid der jaaren of to beelden . Dit
wierdt de tweede verdieping van dat zelfde gebouw, waarby by, ten derde, een nader onderzoek voegde , van de
Lyn , welke de Oude Meesters in hunne beste werken
gekozen hadden . Eindelyk bet. nut der Ovaalen en Driehoeken , als een zekeren weg geevende tot bet aftekenen
van Menfchenhoofden, naauwkeurig onderzoekende, vondt
by nit de befchouwing en vergelyking der, doorgezaagde
hersfenholten met de kaaken , eene eenvoudige en nieuwe
manier, om, met meerder zekerheid , alle zodanige Menfchenhoofden en Beestenkoppen to fchetzen, als men verkiezen zoude .
Zoo veele poogingen deedt de Hoogleeraar CAMPER ,
om de zekerheid zyner ontdekte leerwyze to toetzen .
Zeldzaam , of genoegzaam nooit , liefhebbers van de Te.
kenkunst ontmoetende , en vooral niet van befpiegelingen
van then aart , verwaarloosde by alle deeze waarneemin,
pen , tot in den jaare 1767, wanneer de Graaf van Rhoon,,
verwonderd dat' CAMPER de oorfprongelyke van de nagebootfe Intaglios en Cameos , en de Griekfche van de Romeinfche kunflenaars, zo juist wilt to onderfcheiden, hens
naar den grond zyner ketlnisfe in deezen vroeg , en hem
vervolgens raadde en verzogt, zyne gedachten en waarneemingen verder in orde to willen brengen , en nit to werken,
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ook in de jaaren 1767 en 1768 gefchiedde : knnnende men
ligtelyk nagaan , hoe veele moe'Ite het to rug roepen van
vervloogen denkbeelden , en bet op nieuw natekenen en
vergelyken van de natuur met het nagebootfte, dit tan den
Hoogleeraar, op klein Lankum, gekost heeft.
Natuurlyk, en op eene redelyke wyze, ingenomen met
zyne ontdehkingen, • gaf de Autheur 'er, aan verfcheidene
Liefhebbers der Schilderkunst, een betoog van . De nuttigheid die men 'er in voorzag, deedt de Heeren Dire6teuren van de Teken-Academie to AmIlerdam, by den Hoogleeraar aanhouden , om 'er, in derzelver Zaal, eene openbaare Redevoering over to houden . Dit gefchiedde , en
de Redenaar hield de vergaderde Leden, twee dagen, namelyk den lften en Men Aug . 177©, 'er een uur zodanig
mede bezig , dat de toenmaalige Opperdire&eur en Befchermer, de Amfterdamfche Burgemeester w . HUYGHENS,
benevens alle de andere Direc`teuren dier beroemde Academie, goedvonden , zyn Hooggeleerden , naderhand , tot
dankerkentenis voor bet nut zyner Lesfen , een gouden
Penning ten gefchenke to zenden . Wordende 'er eene korte , doch zeer wel begreepen fchets van deeze twee Lesfen,door den beroemden Heere c . PLOOS VAN AMSTEL, in
de Nieuwe Alg. Vaderl. Letteroef. 1V D. 2de St . p . g86-,
medegedeeld : welke fchets bet verlangen naar deeze uitgaave telkens grooter maakte .
Zestien jaaren verliepen, zonder dat de Hoogleeraar gelegenheid tot de uitgaave deezer Lest'en zelve konde vinden . Zyne veelvuldige bezigheden beletten hem, om dezelve nog eons bedaard over to zien . De uitbreiding van
eenige, de verkorting van andere, Hoofdftukken ; de moeilykheid om een kundig , en tevens kunftig Plaatfnyder to
verkrygen , waren zoo veele hinderpaalen , om de uitvoering tegen to houden . Eindelyk liet zich de beroemde
R. VINKELES overhaalen, om de Plaaten to fnyden, die,
fchoon door veele bezigheden belemmerd, daarin aan zyne
belofte voldaan, en de verwagting der Liefhebberen geenszins to leur gefleld heeft .
Daar de wel uitgewerkte Schets van deeze Verhandeling,
reeds in het Mengelwerk onzer Letteroefeninpen, op vooren
gemelde plaatze kan nagezien worden ; en er, wegens de
twaalf bygevoegde Plaaten, niet dan gebreklyk eenig nader
verflag van dit Werk gegeeven kan worden, hebben wy
ons voornamenlyk bepaald tot de Voorrede van den Heere
CAM-
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en daar zo veel uit overgenomen, als wy neonden bet meest aanmerkelyk voor onze Leezers to zyn . Des
volgende fchets zal nog tot nadere handleiding dienen . D.a
Hoogleeraar heeft bet geheele Werk , in vier byzondere
DeeleB gedeeld . Het Eerfte Deel bevat zes Hoofdftukken, gaande : I . Over het etgenaartig verfchil in de .wezenrtrekken der voornaernfte-Polken van den AardboIem . II. Over
de oorzaaken van de verfchillende gedaantens der M'enfchenhoofden en Wezens , volgens de Oude en Hedendaagfchs.
Schryvers . 111. Natuurkundige aanmerkingen over het verfchil der wezens van ter xyde, it; Aapen, Oran, ~.,s, en Negers, en,andere Volken tot aan de Antyken . IV . Aanmer
kingen over het verfchil van de wezenslyn, en de veranderingen die 'er noodwendtg uit voortvloeien- V. Natuurkundige befpiegelingen over het_ verfchil der wezenstrekken van
van alle de
vooren to zign. V I. Natuurkundige uilleggi
verfchillende trekken in de wezens vas onderf~eidene holkeren . In bet Tweede Deel , heeft men vier Hoofdftukken ,
gaande I. Over de gedaanten van Kinderhoofden, gezien van
ter zyde . II . Over de gedaante van bet hoofd eens bejaarden. III . De gedaante van ftok -ouden . En IV. Gedaante
van Ktnderhoofden van vooren . Het Derde Deel behelst drie
Hoofdtlukken , als I . Over hot Schoone , en inzonderheid
tier Wezens . II. Over de Proportion der Hoofden van ons
en andere Natzen . Vergelyk met de Antyken van ter zyde .
En III. Hoe de -Proportion van het hoofd gevonden moetest
warden. Terwyl bet vierde, of laatfte, Deel mede ilechls
drie Hoofdftukken hevat ; gaande bet ifte, over het Ovaal
of Eirond ; bet 2de , over den Driehock , als een middel om
cone tronie op zyde to tekenen ; en bet 3de, over eene nieuwe
manier om hoofdcn to tekenen . Wy deelen enkel de twee
7eerile §§ . van bet eerfte Hoofdftuk des eorften Deels , ter
Proeve mede , om daar uit op to merken, by welk eene
wyze de Hoogleeraar CAMPER zyn aanmerkelyken weg
begint .
„ § . i . Wanneer, in eene groqte Koopftad, als Amfter.
dam , de Volken van byna -alle Waerelddeelen op eene
openbaare verzamelplaats verfchynen,- • konnen wy-met een
enkel opflag van bet oog , niet alleen de Zwarten van de
Blanken, maar onder de Blanken, jooden van Christenen,
Spanjaarde'n van Franfchen, van Duitfchers, en wederom
deeze van Engelfchen, onderfcheiden . Het'is zelfs mogelyk, de inboorlingen van bet Zuidergedeelte , van die nit
het Noorderlyk gedeelte van Frankryk to onderkennen_ ;
wal%CAMPER,
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wanneer zy niet to veel door onderlinge huwelyken ver.
mengd tyn . Een Schot laat zich van cen Engelschman ,
en deeze van- een Yrlauder, onderfcheiden . In de Steden
van Holland , ziet Ten geene Nationaale wezenstrekken
meer ; de Eilander$ h©liden nog hunne oorfprongelyke wezens . In Friesland hebben de inwooners van Hindelopen,
J4olkwerum en Koudum, nog hun fmal wezen en lange onderkaak ; ter%vyl die van bet Btldt, door kort- en gedrongenheid , van hunne digtfte 'nabuuren , die op het Oude
Land woonen, zeer zigtbaar onderfcheiden zyn.
,, leder Landaart heeft derhalven iets byzonders, 't welk
flandvastig blyft voortduuren, tot dat, door eene toevallige
vermenging van verfcheide Volken ondereen, dit kenmerk
twyfelachtig, of wel geheel vernietigd, words . Oorlogen,
Volksverhuizingen, Koophandel, Schipbreuk en Zeevaart,
hebben de bewooners der wyduitgeftrekte aarde zodanig
ondereen gemengd , dat men thans niet dan in bet midden van zommige-Landen, die voor vreemdelingen Ontoegangelyk, of van den weg of geweest zyn ; de waare, de
oorfprongelyke en eigenaartige gedaantens ontmoet , welke
de mboorlingen op eene kennelyke wyze van hunne naabuuren onderfcheiden . Gelyk nu de Landen, meestal aatt
ten verbonden , of de Eilanden van bet vaste land niet
verre of gelegen zyn , zoo vindt men meestal eene trapswyze verandering, welke niet dan op groote afftanden zich
kenbaar onderfckieidt.
,, § . s . De Volken worden van de meesten gedeeld, gelyk
de groote vAste Landen der aarde, in Europeaanen , Afrikaanen , Afiatifche en Amerikaanen . De bewooners van
deeze vier voornaame Waerelddeelen, waar by men die der
Zuidelyke Eilanden, Nieuw-Holland en Nieuw-Zeeland,
een vyfde VVaerelddeel genoegzaam uitmaakende , kan be .
trekken , heeft men als nog nimmer door ftandvaste en
kenbaare trekken alleen, dat is , op zich zelven, konnea
afbeelden , zonder 'er eenige voortbrengzels , aan ieder
Land elgen , by to voegen , of eenige zonderlinge vercierzels, kleedirg, `gewoontens en diergelyke . Afia words van
Europa door kleur en kleeding , Afrika van Amerika als
enoegzaain eenkleurig, met een Crocodil, Elephant, met
Tabak , Velinfnydingen , of Tatouering en Vederen, onderfeheiden .
,, I-Jet is onderwylen zeker, dat de bewooners van bet
Noordelykfle gedeelte van Europa , als de Laplanders ,
meer getaand zyn dan de Javaanen ; dat verfcheidene Per_
fiaa-
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fiaanen en Mongollers niet meet gekleurd zyn dan de
Spanjaarden ; jaa , dat de Kaffers , ichoon in Afrika woo.
nende , merkelyk verfehillen van de Angoleezen en Nu .
biers, enz .
„ De Amerikaanen fehynen gedeeltelyk nit bet Noordett
van Afia afkomftig, ten minften is dit thans vry zeker ,
uit de overeenkomst hunker gedaante, levenswyze, zeden,
Godsdienst , enz . De veelvuldige Reizen , door de Rus .
fen , langs Siberie , Kamtfchatka , over de St. Andries ,
Aleuthififche en Vosfchen Eilanden, naar Amerika gedaan,
en de merkwaardige Rcizen van den grooten Zee- en Land.
vntdekker coox, hebben dit ten vollen bevestigd .
,, De fraaije Kaart, welke in bet laatfte werk van den on .
tydig gefneuvelden COOK gevonden wordt, de Noord-Oostzyde van Afia, en de Noord-Westzyde van Amerika, met
de tusfchen liggende Eilanden afbeeldende, bewyst de mogelykheid ten vollen , als mede , dat de Laplanders , de
Samoj'eden , de Siberiten , Kamtfchatkalers en Wilden van
Afia, mede langs then weg maar Amerika geraakt zyn ."
Daar de Hoogleeraar CAMPER', ook •in deezen , een geheel nieuwen en byzonderen weg voor zich verkozen heeft,
laat bet zich ligtelyk aanzien, dat alle Tekenaars niet aanftonds zullen befluiten,' om zyne ontdekkingen als juist to
omhelzen , en aan to neemqn . Intusfchen gelooven wy ,
dat by die de Leerftelling van -den Hoogleeraar, met eenig
vooruitzicllt van overwinning, tracht to beftryden, vooraf
ook denzelfden weg zal moeten inflaan ; en 2ich geenszins
moet laaten vasthouden , door vooroordeelen of oude leeringen , die niet zelden den onderzoeker , als zo veele
dwaallichten, van bet rechte fpoor afleiden, en hem daar,
waar by dubbel zien moest, verblinden .
Sehatkamer van Kunst en Smaak, of Verzameling van Ver .
handelingen en Stukken, de Wysbegeerte, Letter-, Taal- s

Oudheid- en Dichtkunde betreffende . Eerie Deel, N° . i .
Te Utrecht by G . T. van Paddenburg en Zoon , 17gi .
In gr. octavo. 170 bladz.
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D eeze Schatkamer, die in een zelfden fmaak ingericht,
zo niet een vervolg is , op bet Taal- , Dicht- en
Letterkundig Kabinet en Magazyn van den Heere $RENDER
a BRANI)IS , wordt mede voor alle beminnaars der Wys .
geerte , Taal-, Dicht-, Letter- en Oudheidkunde openge-.
fleld
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field , om door hunne Bydragen dezelve meer en sneer to
volmaaken. De Verzamelaars verzoeken dezelven van den
ervaaren Kunstkenner , en den jpngen Dichter, --- den
diepdenkenden Wysgeer, en hem, die, tot eigen oefening,
eenvoudlge, maar leerzaame, befpiegelingen, over de groote
werken Gods ontwerpt . Zelfs van Taal-, Dicht- , Oudheid- of Letterkundige Genootfchappen, welke Verhandelingen of Dichtftukken bezitten, die zy niet wel in hunne
uit to geevene bundels of Mengelingen kunnen plaatzen ,
en die ze echter gaarne gedrukt zouden zien ; zullende de
toezending van Stukken, in alle gevallen, aangenaam zyn,
nits die Stukken den Godsdienst , ' bet Staatswezen , of
zommige byzondere Perfoonen , niet beleedigen, en geaddresfeerd worden aan de Uitgeevers, en verder aan de Verzamelaars. Deeze`onderneemmg gelukkende, zullen dezelve
alle drie Maanden een Stukjen, aan dit gelyk, uitgeeven ;
terwyl drie dusdanige Stukjens een deel, en zes zulke deelen
het geheele Werk , onder den opgegeevenen tytel, zullen
uitmaaken .
Ziet daar bet doel, en tevens bet ontwerp
van deezen Schatkamer .
Dit eerie No. dat men als eene Proeve van de volgende
kan aanmetken, is zodanig, dat de Verzamelaars alle aanmoediging en onderieuning, op deezen hunnen langen en
dikmaals moeilyken weg, verdienen . Nla een kort Poorbericht, van bet welke wy de hoofdzaak reeds opgegeeven
hebben, volgt eene zeer goede Verhandeling over de Beginzelen der
sthetiek , hebbende alleen ten doel , bet naar.
fpeuren van den eerten grondfbeun der beginzelen deer
Kunften . Hier op volgt een doorwerkt Onderzoek , over
het geJlacht van) 't woord Deod, door den Heer j . CLARISSE,
S. S. Theol . Stud. De Schryver heeft alles aangewend ont
to bewyzen , dat bet woord Dood (Mors) bet vrouwelylc
geflacht vereischt, en (dat verder gaat!) zelfs in de Beel .
denfpraak en Perfoonsverbeelding dus moet gebruikt word
den . Zyne aanmerkingen zyn hier en daar van gewigt ,
an beftryden bet gevoelen van twee onzer grootfte Taal.
kenners , namelyk , de Heeren HUIDECOPER en KLUI T ;
welke laatfte echter (onzes inziens) niet zo ftellig fpreekt,
als de Heer CLALISSE Wit. Zonder bet gefchil op to willen
warmen, bet welk tusfcluen de Heeren LESSING en ELOS,
in Duitschland, heeft plaats gehad, over- de gedaante welke
de Ouden aan den Dood gegeeven hebben ; gelooven wy
toch met den Hoogleeraar KLUIT, dat de Dood en de Beeldenfpraak een Malt is . Wy zouden dus J .iefst overhellen,
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om allec ,- wat niet nit bet Spraakgebruik opgehelderd lcafl
worden , door de Ileeldfpraakkunde toe to lichten , en
wet om de volgende reden . Alle onbefchaafde Natien ,
welke, als natuurlyke Wilden , eerst begonden to fpreeken, zagen alle voorwerpen die hen omringden , ten minlten ecn geruimen tyd ., afs bezielde zelfflandigheden aan .
Hunne eertte Taalkenners geen doorzicht genoeg hebbende, 9m bet verttandigst ontwerp ,, ter regeling der woorden to kiezen ,, bleeven dikmaals by ~ de allerzinnelykfte
merktekenen ftaan, welke hen dan ook aan die geflachten
deeden denken, welke zy aan zich zelven , en aan de
Dieren, dagelyksch konden opmerken . De Aandoeningen,
welke zy by deeze befchouwingen ten richtfnoer koozen ,
kan men door eenige naavorfching gewaar worden . A1,
les wat een 'denkbeeld van Levendigheid, Werkzaambeid,
Sterkte, Grootbeid, en ook wet van Vreeze en Verfchrik.
king in zich bevatte, wierdt Mannelyk ; daartegen, alles
wat men als aandoenlyk, zagt, lydzaam , aangenaam en
bevallig, befchouwde, wierdt hrouwelyk . En dat geen,
over bet welk bet gevoel niet konde beflisfchen, of waar
van bet denkbeeld zo duister was , dat geene der voorgaande aandoeningen een overwigt verkreeg, wierdt Onzydzg geheeten . Ziet daar eene opmerking , die men in de
meestee taalen, fchoon niet in alle even veel, bewaarheid
zal vinden .
Dat nu de Dood, als een Koning der Verfchrikkinge, en
in veele gevallen door de Dichters als een mannelyk perCfoonaadje, gebezigd wordt, zal men zo min kunnen ontkenne-n , als dat men uit de voorgaande rangfchikking niet
zou moeten opiuaaken, dat by, ook als Woord befchouwd,
onder de mannelyke begrippen moet geplaatst worden .
De Heer CLARISSE fchynt deeze opmerking ook op eenige
plaatzen to begunftigen , voornamenlyk in de volgende
woorden , die echter , wet ontleed zynde, zyn gevoelen
tegenfpreeken . „ Ik kan niet voorby gaan , (zegt by,
• bladz . 59 en 6o) op to merken , dat de dood eene pri-[I :n
• vatie is ; zy is een gemis van bet ]even ."
bladz . 66, wit by den Dood geenszins als een lyk aangezien hebben!]
Hy vervolgt : „ nu fchynt cene pri.
„ vatie, uit haaren aart, de zwakkere fexe to eifchen .
• Ook zyn, zo niet alle, ten minften de meeste ; woor• den , in onze taal dus geregeld . - Vergelyk, by
„ voorb . , de woorden blindheid , zwakheid en zwakte ,
„ ziekte, duisternir, fchaduwe, enz," -- Wy, voor ons,
zou-
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iouden den Dood, denkbeeldig befchouwd, geenzins als
cen Bemis van bet leven aanmerken, maar als anderen bet
leven doende misfen ; en pp deezeni grand behoort de
Dood niet tot de zwakkere Sexe , of her vrouwelyk, maar
tot bet flerker en overwinnende, dat is, tot bet mai, elyk
geflachte .
Wy erkennen gaerne, dat een onderzoek naar de geflachten onzer woorden een der mneilykfte en wisfelvalligfte oefeningen in onze Taalkunde is : voornamenlyk ,
dm dat bet Spraakgebruik der byzondere tyden en plaatzea
dikmaals meet verwart dan verlicht . De Franfchen twisten by elke Comeet die verfchynt, of zy le Comete, of la
Comete , moeten zeggen . Zy die dit woord voor mannelyk houden, beroepen zich op bet Latyn, in wetke taal,
Cometa, een Masculinum is : daar anderen, die bet voor
vrouwelyk aanzien, eene menigte oude Franfche Boeken
aanvoeren , in welken dit woord feminin gebruikr words .
Wie van deeze beide partyen heeft in deezen ,gelyk? Wy
zouden bet zekerlyk met de laatae houden , eensdeels ,
am dat een Taal uit zyn eigen , en geenzins uit een,
vreemde , taal moet opgehelderd warden , wanneer 'er in
de oude fchriften bewyzen van zyn . Anderdeels, am dat
de Franfchen eigenlyk de eerfle Waarneemers van verfcheiden Cometen geweest zyn , en dus wel eenig voorrecht,
ten opzichte van derzelver geflachtplaatzing , mogen genieters .
Nadien bet in de meeste Taalen vooral op bet duister ge .
voel van de eerfte Woordfcheppers aankwam, tot welk ge,
flachte men de woorden moest rekenen ; zo is de verfchillende aandoening , of de verfcheidenheid van dat gevoel,
waarfchynlyk ook de oorzaak geweest, dat bet geflacht der
Zelfftandige Naamwoorden, in alle Spraaken geheel willekeurig, en onderfcheiden met die van andere Spraaken is ;
en derhalven meer door oefening, dan door algemeene Regelen, bepaald moet warden . Dit is de algemeene grand van
bet Spraakgebruik, ep welken de Taalkenner zyn gebouw
moet oprichten. Dit bewyst dat de Noodzaakelykheid , eerder dan de Kunst, de Spraake heeft ingevoerd : doch bet
bewyst tevens dat de kunst aan bet gebruik verknogt, en
'er mede opgegroeid is . Alle Regels welken in Boeken voorkomen, die over eepe kunst gefchreven zyn, wierden uit
de beoefening der reeds ingevoerde kunst opgemaakt, en
geenzins de kunst uit de Boeken . Men had al verfcheidene Eeuwen voornaame Paleizen en Tempels gehad, wanLETT . 1791 . NO . 9.
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veer vITItovluS 'er de kunst van Bouwen toe voorfchreeff
maar met wie ging by daar over to raade? Zekerlyk met
de Bouwlieden van zynen tyd ; met de reeds in wezen zynde Kunstftukken , en denkelyk ook met de fchriften van
vroegere Schryvers , welken niet ter onzer kennisfe gekomen zyn .
Ziet daar de grand van bet Spraakgebrtik , wordende
veel verfterkt door bet Voorbeeld van ARISTOTItLEs. Het
Werk over de Dichtkunde, door deezen Wysgeer opgefteld,
bevatte wezenlyk niet anders dan eene verzameling van
Waarneemingen ; welken uit de Kungtoefeningen van HoMERUS , en de Treurf~eldichters , overgenomen waren.
ARISTOTELES leerde waarfcbynlyk , in zyn tyd , aan de
Griekfche Dichters geen nieuws, want by putte enkel nit
bun algemeen kuustgebruik ; maar by leerde hen Wysgeerige
grondbeginfelen, op welken by hunne kunst bouwde, en
deeze waren bet, welke , nieuw voor zyne tydgenooten zynde, oak de bewondering der laatere Eeuwen geworden zyn .
En even a1S ARISTOTELES de Dichtkunfdge, en VITRUVIUS
de bouwkunftige, voortbrengfelen raadpleegden, even zo
znoet de vlytige Tnalonderzoeker, ook bet algemeen gebruik
der Nederduitfche Spraake beoefenen .
Waarheid is bet, dat men in bet algemeen Spraakgebruik
ulisflagen kan ontdekken, welken met dt eens aangenomen
Regels niet overeen gebragt kunnen worden . Dat men nog
heden , allerwegen , tegen den aart der, taale aan , onze
Knechten en Meiden Bedienden hoort noemen , daar zy
eigenlyk de dienende, en wy, die zy dienst doen, de wezenlyke Bedienden zyn . Maar bet is tevens waarheid, dat
meest alle de Regels der Spraakkunde ; de zin in welken
ieder woord genomen words ; de wending die men aan elke
redeneering geeft ; ja de gebeele kunst van fpreeken ; van
dat zelfde Spraakgebruik oorfpronglyk, en 'er • van afgeleid
of aan ontleend zyn.
Het derde Stuk, in deezen Schatkamer voorkomende, is
eene Redevoering van den Heere S . DE VISSER, behelzende
bet Nut van' we: ingerichte Genootfchappen ; voorgeleezen op
eene algemeene Vergadering van een Taal- en Dichtlievend
Genootfchap . De Leezer heeft minder reden om 'ver enoegd to zyn, dan de Toehoorders 6f Leden van dat enootfchal3, daar de Opfteller hen maar een zeer middenmaatig en oppervlakkig ituk over deeze ftoffe geleverd heeft .
De noodzaakelykheid, om eens anders ptaats to vervullen,
uogt by de Leden kwt gebrekkige doers verfchoonen , by
de
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de Leezers toch heerschte deeze noodzaakelykheid niet
en dus had men dit ftuk ligtelyk to rug kunnen houden ;
ten ware men hen nit de volgende periode , mede als
Leden van dat zelfde Genootfchdp aanmerkte . --- „ De
„ bewooners van den 'wydzwaaienden en kouden Satur„ nus , en die wezens , welke hun aanzyn op bet verst
„ afgeiegen Zonnenftelzel ontvangen hebben , fiaan met
• ons, bewooners van deezen aardbol, in betrekking, zyn
• Leden van dat Genootfchap, waar toe wy ook behoo•
De daarop volgende ftukken zyn, de Can• ren ."
tate ; de Slegte Weg, naar bet Hoogduitsch iiit de Amalthea ; de Onfterfelyke rood , naar SCHUEAR't ; Lierzang
aan myn haderland, en aan Filln , door H . F . HELMCKL ;
• den eer(ten dag van 't jaar, door PETRONELLA MORNS ;
de Zagtmoedige en Adam na zyn val, door J . DE WAAL
en eindelyk de Lentemorgen, door J . A . S . fOEKSTRA .
Voor beminnaars van Sprookjes , in een' brommendei
ftyl voorgedragen , moge de vertelling van SCHUBART ,
wegens den zo genaamden - 31oodfehen Wandelaar, iets be+
valligs hebben, wy voor ons vinden bet 'er niet iii . • AHASVER trad uit een duister hol van den berg Karmel.
• Hy fchudde bet ftof uit zynen baard ;
by nam
„ een der opeengehoopte B'ekkeiieelen, en wlerp bet vats
„ Karmel af, zoo dat bet weer opttuitte , weergalmde ,
• en vaneen fpleet , dat was myn Vader :" brulde AHASvEp !
„ Nog een Bekkpneel! ha! nog zeven Bekke• neelen bolderden van rots op rots naar beneden ! ,, En
• die
En die" met een 1ta*rend oog ftaat de Jood
.
onbeweeglyk., „ En die En die zyn myne
Vroomen"
„ Ha! geftadig rolden 'er Bekkeneelen"
Die en die , brulde AHASVER
„ zyn myne Kinde• ren - Ha! zy kotiden fterven !
Maar ik, ver„ worpene :
ik kan niet flerven . - Hit! bet ys,, felykst vonnis hangt fchrikbrtillend over my been," Welk een ysfelyk verhaal! enkel hooge kerktoorens, zonder een enkel burger, woonhuis tusfchen beidei!
In de Lierzang aan het Vaderland , blinkt veel dichterlyk genie , maar to gelyk ook wild vuur, uit, dat by de
ontleeding geheel geen warmte meer kan geeven . 13y
voorbeeld ;

Nu eindlyk ziet Gods alziend kg
Fan 't hemels ongemeten hdog
E e 2

't

H

404

SCBATKAMIR VAN KUNST $N SMAAK.

't Beftemde 1ydJlip longs den haan der Leuwen roller .
Zyn Item dealt naar beneen
Langs duizend Waereldbollen
Op donders been.
Zy fpreekt - verzonke woesteny
Rys nit uw Wet - word groot -- en vry.
„ Dat alter Polkren trots , met fiddering bewondert
„ Poor u ter aarde Jlert,"
Pas ss 't bevel gedondert
Of - Bato word.

Moesten 'er zo veele omftandigheden plaats hebben ,,
moe,st hot bevel van God, zo vreeslyk uitgedonderd worden , toen NATO geboren werdt 2 BATO , een Man , die
veelen twyffelen, of by immer beftaan hebbe ; ten minften,
of by den Leidsman der Hollanderen ooit geweest is .
Dan , wy herhaalen bet nogmaals , dat wy tevens veel
dichterlyk genie in deezen Dichter ontdekt hebben : zo
dat by, met de overige Bydragers van deezen Schatkamer,
alle aanmoediging verdiene .

Over de Verkeering met Menfchen, door den Pryheer van KMGGE .
Uit het Hoogdustsch . Twee Deelen . Te 4mJlerdam by J . Allart,
1789 . Behalven bet Poorwerk, 569 hladz . In gr. ol?avo .
ademaal de gezelligheid den mensch natuurlyk eigen is, en
'er uit de verkeering met Menfchen veele voordeelen, eta
N
voor zich zelven en den Evennaasten , onderling, to trekken zyn ,

zo mag men de befpiegeling van dit onderwerp to regt voor
gewigug houden . Te meer daar 't zekerlyk niet onverfchillig
zy , hoe men deezen gezelligen trek involgen , en hoe men
zich in die verkeering gedraage, om, zelf die voordeelen to erlangen , of ze anderen deelagtig to maaken. leder , die maar
eenige ondervinding van de waereld heeft, en zyn eigen gedrag
ooit opmerkzaam Bade floeg , heeft zekerlyk zich zelven eu
anderen, cok in dit opzigt, meermaals op misllagen betrapt, die
vroeger of laater nadeelige gevolgen hadden ; welken by door
eene ver~tandiger verkeering zou hebbeu kunnen voorkomen, en
wear uit by in tegendeel heilzaame gevolgen zou hebben zien
voortvloeien .
Ter bevorderinge nu van dit iaahe, door
de regtmaatige befhering der gezellighgid, verflrekt dit Gefchrifc
van den Vryheer van Knsgge ter gefchikter handleidinge . Na
eenige voorafgaande-aanmerkmgen over dit onderwerp, doorloopt
by, flukswyze , de vertchillende foorten van verkeering met
mena-
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wenrehen van onderfcheiden rang , beroep , en andere omftan
digheden , waarin ze ons voorkomen , mitsgaders ten opzigte
van de verfchillende betrekkingen , waarin we geplaatst zyn ;
neemende leder onderwerp , daar toe behoorende , afzonderlyk
in overweeging . Zyn Ed . ontvouwt dit alletis op welgewikte
Zedekundige grondbeginfelen , waardoor by ons niet alleen regelen van gedrag aan de hand geeft , en toont hoe dezelven
ten meesten nutte uitgeoefend kunnen worden , maar to gelyk
ons derzelver regtmaatigheid op bet duidelykst onder 't oog
brengt . En ten laatfte hegc by hieraan nog eenige algemeene
voorfcbriften, die met wel onder byzondere hoofdonderwerpell
gebragt konden worden ; waarop by dit zyn Boek , met eenige
beknopte onderrigtingetl nopens deszelfs bedoelde en 't gehoopte
nut, befluit.
Aan 't hoofd van dit Gefchrift, (welks leezing menfchen vatl
allerleien ftand aangepreezen mag worden, vermits 'er naauwlyks
eene betrekking, waarin menfchen van onderfeheiden omftandigheden, mat opzigt tot de famenleeving, kunnen voorkomen,
bedagt kan worden , voor welke hier geen leerzaame lesfen to
vinden zyn ,) heeft men geplaatst eene VBrhandeling van een
Amfterdamseh Burger , over den tegenwoordigen toe/land der famenkeving in onze Republiek , en de zniddekn tot verbetering .
'Er zyn , gelyk in 't flot deezer Verhandelinge getoond words,
voldoende reden, om dit Stuk to gelyk met bet Werk van den
Vryheer Knigge gemeen to maaken, en deszelfs uitvoering vordert eenigzins een bcknopt gewag van den inhoud .
In de eerfte plaatze worden ons hier medegedeeld, eenige opmer#ngen over de Samenleeving in bet algemeen, en die gewoone
gebreken, welken wy met andere Volken min of meer gelyk hebben . Na dit algemeene komt de Schryver tot een meer byzonder
onderzoek van den buitengewoomen zo deerlyken toettand der tegenwoordige famenleevinge in onze B,epubliek . Om dit onderwerp to duidelyker voor to draagen, legt by zich toe op eene
navorfching van bet deswegens voorgevallene , zedert bet jaar
3772, omirent welken tyd de OECONOMIEKUNDE eene verbetering
der famenleevinge to wege bragt, tot op den tegenwoordigen tyd .
By verdeelt deeze zyne navorfching in zes tydvakken, en doet
ons in dezelven bet volgende opmerken .
„ i . Hoe omtrent 1772 . een ftille, regelmaatige Voortgang
in de Verbetering der famenleving hier to Lande ontftond .
„ 2 . Hoe In de jaaren 1778 . en 1779 . eene buitengewoone
en overtjlde VERUAASTING daar bijkwam .
,, 3 . Hoe sevens, door die overijlde Verhaasting , de geluk .
kig begonnen grondelijke Verbetering meer en meet wierd geitaakt, of van OORZAAKEN , van ONDERWERPEN, en dus geheel
van Gedaante veranderde.
„ 4 . Hoe vervolgens , onder de volilagene fcheurimg der Natie, vooral in 1785. en 1786 , bij elke der zoo ongelukkig ver •
wii .
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wijderde'j?artljgt}, de Oorzaaken van bet bederf der famanlevins
hand oyer baud ip 1 ;ragt qp getal zijn toegenomen .
• 5 . Hoe- in bet deer bijzonder Tijdvak tusj'pben bet vertrek
van den Graaf van OUT, uit den Haag naar Nijmegen, eu do
Omwendutg, alle die Oorzaaken en tlitwerkfels van we¢rskanten
zodanig geijerkt en opgeftapeld zijn, dat noodwendig een plots .
Ijlke algemeepe Ramp iii de fameglevmg nog verder beef; moeten
ontftaan , go dra ddn van beide Partijen de volflagene bovenhand llreeg.
• 6 . 14n eindelijk , Hop, en wAARox die plot4lijkp Ramp ,
welke nrrg tgr hedep voortduurt, bij de beide Parttjen onge .
lukkig plots heeft , en hoe moeilijk eene DEaDE foort van in.
gezetet±ep zjc i midden in die onlfiandighgden bevindt . "
By de overweeging van dit alles komt verder eene beknopte
aenwyzing vap alle de Revolution, die in onze RgPublieIt federt
x581 bebbep plaats gelled ; nit-we1lwr befchouwing blykt, dat
by geene derzelver de fainepleeyipg -zo deerlyk gefteld is gewveest als ttu . En bier op ve_rledigt zieb do Aptheur , tot bet
aan de hand geeven van Afiddelen tot verbeterbag der Satnenlee .
ring in deeze omftaudigheden. Pan vooraf leg' by twee Waar .
beden ten grondfaage.
• t . let de wederzijdfche beletiigingen en vijaudlijkheden,
gednurende den veelvuldigen Staatatwist , meest ailen voarrgeVloeid zijn uit redenen , oorzaakep of aanleidingon •, welke ,
drels , ttit hoofde van de verftandelijke en zedelilke ggfteldheid
der Menfchen in on$ Land , deels , nit hoofde van andere on .
vermijdeltjke Omftandigheden, weegtal Wet to verhoeden waren .
Ion
• z . Out in beide Partijen geen voordeel of gewip tp be
is , door wederzijds elkanderan ktvagd to-doen , of elks ren
vijandig en afkeerig to behandelen,"
Na do onutouwing deezer twee Waarheden, wyst lay order .
fcbeidenlyk aan , eerst, wellt4 Mjtldelen , dogr beide-Partyen
wederzjds, ten aanzien van elkpnder ., aaugewend behoorden to
worden ; en vervolgens welke Middelen elke Party, in de baare,
ter bevordethtge eener vetbeterde fanienleeving, wejkftellig belioorde to maaken ; waartoe veej menschkgnde, beleid en behgn,digheid .itk de voornaamfte leden seer partyen, vereischt words. -Etndelyk neemt de Antheur nod in gverweeging, „ of 'er geen
„ weg of middel zij , out bet yerfckil van Staatsbegrippep zel„ ven , en aldus de verdeeling der Natie in twee Parttjen , of
„ Politieke Gez;ndheden , to verminderen of to doen verdlyijHet komt hem vpor, dat 'er, befchouwender
i, nen?"
wyze , nog al bet een en 't ander •aan de hand geggvven zou
kunnen worden, (gelyk by bier oglt eenigzins doet,) dat nader
Ingezien en fIaatkwldig overwoggen dear toe zou dienen ; maar
ons tegenwoordig tydvak oordeelt by tot zulk een onderzoek
gansch niet gefehikt . Hy beveelt dit veeleer den tyd aan , die
rneerniaals onverwagte veranderingen in de deukwyze der men .
frheu t

VRRit££iaig(; MET 31<

WN49-

ffZ
Wkst#, zo a1z by mat voorbeeldeq taont, to wege gebrsgt hpeft .
Eu by vleit zig nog al met bet denkbgeld ,, dal de of-coNomu
jcHA, wAEwmacH4P het baare ., car verefffnipgs der verfchillen„
en bet heilzapa regaled ypq yweder&ycfghe )lelanqq, zal toe,
brengen . „ Gelijk men ,'' zegt Iry daaFom ten blot van di ;
anderwerp , ,, elilk mvu van deeze Weetenfcbap de Verbece,
, ring van alle d overigea, dgs moet men o9k van dezelve die
Rxgeettiegs- elk V 1ks-)Verf glbvgen z@er zeiker allengs verwag,
,~ ieu , walks , bij de vezdere lterbreidiltg van, hat Licht dg ;
0 , gcherle oi:eotaonttgu+lNpe , in bed&arde tijcie ;t zullen wordeq
,,, bevonden waara en heilzaame Heaflellingen wezenlijk en oz
so ;wijlklbaar to tijn."
Ann myne tfonge Vrlendin ; of Zedelyke Brleven, , ter verbeterikge

v'an bet Mart. Derde Stuk . Te Middelburg by P . Gillisfett

en Zoots, s7go . In gr. otyavo, 239 Bladz .

et geen wy al vroeger , wegefa her 1'eerlaame nut deezer

R Brieven gezegd hebben (*), wordc door den inhoud van
dit derde Stuk alleszins bevestigd . De Brieffebryver had in 't

voorgaandd, na zyae ontvouwing det pligten, die tot bet lichaatn
betrekking hebben, ook aanvanglyk gebandeld over die, welkett
ter aankwedkinge bn volmaakinge der verttandlyke vermogens ge' orderd worden, en die derde Stuk is gefchikt, om zyne ondero
wy2ing desaangaande verder voort to zetcen en to voltrekken .
Zich voerflelfendt de werkingen van Islet verflaud na to gaan,
hadity zyne Vrlendln onderrigt, dat ze alien to brengen zyn tot:
het denkverrnegen ; doch dat wy , daar we op onderfcheidene
vyze denken, dezelven ook hebben to befchouwen onder ver.
Schiliende benaatrfiktgen ; to weeten die van gewaarwording of be .
ratting, van tverdenking of reflexie, van oordeel, van redenee.
ting, van verbeelding en van geheugen .
De laatfte wekking,
die van 't geheugen , In 't voorige nog njet bverwoogen 2ynde,
is dus het'hoofdonderwerp, waarover de Autheur in deepen eerst
3tandelt ; wel byzonder met oogmerk om t,6 toonen , van hoe
grooten belang bet geheugen zy ; en wet''er vereischt worde,
em het zelve aan to kweeken, to veriterken en to volmaaken ;
alstnede, om het op eene dankbaare, goede en pligtmaatige,wyze
to gebruiken Hiermede verknogt by vererreene voordragt en
stanpryziag der regelen, die men in agt behollrt to neemen, inthen men van bet verfland, in 't algemeen , bet beste en nuttigfle
gebruik begeert to maaken : waarop by bet hoofdzaaklyke van 't
voorgeflelde, wegens de werkingen des verftands, beknoptlyk
Jrhaatt . Ter flerker aanmoediginge van ide betragting deezer
plig.
Zie N. A1g. Vad. Lilt. III D. bl. 5 ;ii. en V D . bl. 7a.
Ee4
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pligten, doet by wyders zyne Vriendin bet oog vestigen by (Sands
verheerlyking en volmaaking in bet toekoinend leeven ; ten (poor,flag, ow , bier in den cyd , onze licliaamlyke en vetfandlyko
vermogens toj meerder volkomenheid to brengen, ten einde daar4
door , bier namaals, voor des to grooter volmaaktheid vatbaad
to warden .
Na bet afhandelen deezer pligten , is zyn oogw
merk, zig to verledigen tot een onderzoek van 't geen 'er vet
eischt words, om bet verfland aan to'kweeken, en de kennid4 to
vermeerderen ; met in agtneeming van de kundigheden, die een,
welopgevoeg'd` Meisje voornaamlyk moet tragren re verkrygen .
Dan hieromtrent komen vooraf in overweeging eenige bedenkingen, welken tegen de beoefening des vrouwlyken verfiands ge..
maakt worden : die onze Autheur ten bondigfle wederlegt ; en
waardoor by als opgeleid wordt, om au de andere zyde te tboIten, hoe zeer de Vrouwen hiertoe verpfgt zyn, met aanwyziug s
yai} co groote nadeelen, die uic bet verzuim, en van de w ordeelen, die nit bet in agweemen,, deezer verpligtigge voortvloeien : bet welk hem vervolgens ook ftil doet flaan, op de nog
maar al to veel in zwvug gynde heet(chende gebreken der opvoeding van zogenaamde fatzoenlyke jooge Meisjes ; welken by
zeer eigeuaartig afchetst .
E n hierop keert by, na deezet
foort van uitflap, weder tot zyne hoofdzaak, ter overweeginge
van de gefchikte middeltu, waardooe wy onze kennis kunnen
vermeerderen .
In de ontvouwiug hiervan bedienc by zich
van de merkwaardige lesfen van den doorkundigen Ifawc Watts,
in zyne Verhandelsng over do oe$ening en befchaaving van 't Ysrfland (*), welke Verhandeling by ter gezetter leezinge op 't ernftigfle aanbeveelt . En to gelyk geeft by, als eene gefchiktehapde
leiding, eene beknopte opgave van den hoofdzaaklyken in1 ud
van dac Gefchrift, zo met opzigt tot de middelen zelven, als do
daaraan verknogte voordeelen, en de best mooglyke wyze, om
dezelven ten nuttigfle t gebruiken : waaraan by ten laatfle hegt,
eene korte sanwyzing van de noodzaaklyke kundigheden , op
welker verkryging zich eee jong Mei~je voornaamlyk behoort toe
Zie Jiier, uit eene menigte van leerzaame onto leggen .
derrigtingen, welken dic Gefchrift behelst, (en die, hoewel in
de eerfte plants voor een Meisje gefchikt, egter ook , in de
meeste gevallen, van een algemeenen diieust kunnen zyn,) des
Autheurs opgave van, en korte aanmgrkingen over, de hovenaangeduide middelen, welken de Heer Watts, als inzonderbeid
dienflig, opgegeeven, en, met melding van derzelver voordee .
ligst gebruik, in 't breede ontvouwd heeft .
Hiertoe zyi%
by uitilek dienftig vyf middelen : (i .) onze eigene waarneemin .
gen en opmerkingen ; (z .) het leezen van goede boeken ; (3,) bet
On-

(0 ) Men zie van dit overnuttig Werk , in den jaare 1762 in 't

duitsch afgegeeven, cen berigt in onze

pod. Lots. III D. bl. ty6.

Neder-
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"derwya van kuadige Meesters ; (4.) leerzaame gefprekkem, em
(s.) ftudie of overdenking . En nopens deeze vyf middelen words
ons bier het volgende onder het oog gebragt .
„ 1 . Door onze eigene waarneemingen en opmerkingen koomgn wij tot de kennis van al bet geen 'er omgaat in het leeven
van zinnelijke, zoo wet als van verftandiglijke dingen , van perfoonen zoo wei a1 van zaakeil, van ons zelve en bet geen in
bns omgaat, zoo wet als van anderen, en bet geen hun raakt en
Al het geen wij dierhalven door
tot hun betrekking heeft .
gewaarwording (dat is door onze uiterlijke zinnen) en door over .
denking of refexie ontdekken, beboort tot onze waarneemingen .
„ s . Door bet leezen koomen wij tot de kennis van bet geen
nndere menfchen gedacht, gefi~hreved, en, door hunne werken,
waereldkundig gemaakt hebben .
,, 3 . Door bet onderwijs van Meesters leeren wij de begin .
felen van Kunften en Weetenfchappen . Zijdelons ge
deelte van hunne kundigheden in dezelve merle .
,, 4 . Door bet gefprek leeren wij de gevoelens van anderen,
en deelen hun de onze mede .
Door bet leezen, door bet onderwijs en door de gefprekken,krijgen wij daar to boven kennis van bet geen 'er dagelijks
in de waereld voorvalt , en voor veele jaaren en eeuweii is
voorgevallen .
„ s. Eindelijk, door fludie of overdenking ftellen wij ons in
ftaat, tot bet maaken van nuttige voorderingen in waare wijsbeid
en kennisfe .
De ftudie fluit alle de werkingen des verilands
Door ftudie vescigen wij onze aandacht, en leein zich .
`ren wij op eene juiste wijze , bet geen buiten en in ons omgaat , opmerken, gewaar worden en waarneemen .
Door
ftudie en ingefpannenbeid leeren wij op eene juiste wijze oordeelen en redeneeren .
Door ftudie vormen wij, door ontbinding of famenvoeging , ideaalen in onze verbeelding .
Door ftudie en langduurige overdenking prenten wi), at bet geen
wij gehoord, geleezen, opgemerkt en'waargenomen hebben, in
ons geheugen , en herinneren wij ons bet voorleedene .
Door ftudie en geduurige oeffening krijgen wij daar to boven de
ltebbelijkheid van al bet geen wij willen aanleeren .
Door
ftudie-en redeneering zuiveren wij al bet geen wij opgemerkt,
waargenomen, gehoord, geleerd en geleezen hebben van dwaalingen , en maaken bet zelve (voor zoo veel bet noodig is) toe .
pasfelijk op onze om(tandigheden . In eenn woord, de fludie, die
eigentlijk beftaat in eene aandachtige overweeging en opmerkzaam .
heldd , en in eene geduurige oefening op zulk eene opmerking en over.
u/eeging 4egrondvest (•) f belooft ons alle die voordeelen, welke
wij
Deeze bepaalin van bet wonrd fludie verklaarr de Autheur nader in
ten zyner volgende Btieven, ter atwendinge van bet denkbeeld, dat bec
j<,rat vrecmd klinks, van ten long Meisje to vergen, dat zy fudure . Op
ae
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wij van. het gezond hkebnitlt *ti ong Vb'tl$ian'd'e1d P eden 've"rwaeW
ten caoogen .
„ Uit bet gezegde blljkt , dat de bdirengenoetnde rniddelett,
tdf vernteerdering onzer kennis, zeer ndduW tidd , een vcrbontten
ziln s en dat bet in bet bi'jzonder onnrqcigelijk is, kohder bet ge•
bruik van bet laatfte, eenig bat van de oVerfg ti re trekken, of,
waarin bet ook weezen mooge, eenige vbpr eringen van Want
to maaken."

de ontvouwing van bet denkbeeld , dot by 'er eat gebep wit bebben,
is 't, gelyk by opmerkt , blykbaar, „ dot men suet a*= to ztjne katndt
• en in zijne hoeken, maar,zelfs midden in de € ea1eev' g ep der vro„ h3ldIe gezelfcbappen fludeeren ken . flat ellty v t)juge oeUmng der very, itandiglilke of hghamehjke vermogens, die dedlg'''cezendljk nut of ge .
„ noegen ten doel heeft, en dot ook eljte fiutlige a4'ltdeekiti~ fludIe ia,
„ of net (ludic gepaard gaat, '13at dierha1tven elk weldetrkeend' usensch ,
„ van, wat ftagt, rang e fexe of ouderdom pjj, of zij ook wteaau ngoge ;
• dagelijks en eduurig fludeert en nogdzaakeliilc fludeeren mpg~ ; en dot
• de woorden ludie en ftudeeren, al zfen zij 'er War tcyoo)vo$fig en pe .
• dant nit, echter in de daad, In de eigentlejke beteekpn s ;'zoo naargees„ tig en fchnkverwekkend nice zijn, als zij aan weld mdMbhMt~ en aaa
• veele, have jgnge nmtsjeS in bet bgzonder j well meftbijeen ."

Levensfchetfen van Nederlanafche Manners en . ro#wet Zen
Schoolboek, uitgegeeven door de Maarffhappx . Tot nut van 'c
Algemeen . Te Haarlem by A. Loosje*!, i79I, In octave,
59 bladz .

D

it bundeltje van Levensfchetfen, dat, indien bet byval heeft,
waarfchynlyk nog wel door een antler gevolgd zal Wotden,
behelst eene foort van vertellingen raakende eenige me{kwaardig
heden in den leven sloop van Yacoba van Bey erens, Paus Adriaan,

.facob'Cats , Anna Maria Schuurman, NOW Adriaansz de
Ruyter en ?an Steen ; walker poftraiten, in houtfnede, aan 't

hoofd van derzelver leevehsbefchtyving gepiaatst zyn . Van 2o
verfchillend een character als de opgdnoemde perfoonen zyn,
zo verfchillend is ook de mauler van verhaalen, om cje eenzet .
vigheid voor ce komen, en aan deeze verzameling des to grootde
verfcheidenheld by to zetten ; waardoor dezelve voor dq jeugd
des to gevalliger won't . Men bedient zig nu Vaf eeeii do'orloopend verhaal ; dan van een vrietldlyk gefprek van een Meeste r
met zyne Schoolieren ; ook wel van een gemeenzaam •onderhoud
van een Vader met zynen Zoon, of van een agtervolgend berigs
van ttierkwaardigheden, en toevallige gefprekken by vobrkomende gelegenheden . De vertellingen zyn gemeenlylt doorvlogten,,
met kdrce zedekundige lesfeh, waartoe get verhaalde eerie ongddwongen aanleiding geeft . In alles is de vatbaarheid der Jeugd
zeer wel in agt genomen ; en wanneer 'er, by 't melden van
deeze of gene gevallen, lets voorkomt, dat derzelver kundigheid
zou overfchryden, (dat niet altoos vermyd kon worden,) dart
gnat

oor
et hun
algemeene
, die zich
beloop
op der
bet Notarieele
beoefenen der
kundigheden
Krygsv-errigtinget
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LEVENSIdHETSEN VAN NEDERL . MANNEN tZN VROUWFN . 4It
gait zulks vergezeld van verklaaringen of ophelderingen , die ge .
gefbhiktlyk to pasfe gebragt worden . Men mag, uit hoofde
van bet gemelde, dit Stukje met recht plaatzen, onder die Schrif .
ten, welken der Jeugd een genoeglyk leerzaam onderhoud verleenen ; dat van een uitgebreider nut kan zyn, wanneer kundige
®pvoeders 'er zig verftandig van bedienen .
®nderricht veer de Officieren, die zig in den Yelddienst zsoeken be .
kwaam to maaken, of dock den Yeldtogt met nut bywomen wtl
len ; door voorbeelden uit den Zevenjaarigen Oerlog opgehelderd, en met de noodige plans voorzlen . Door j. G. TIELKE,
Capitein by de Citeitrvorflel. Savifche Brtillerle . Naar deft
vierden veel vermeerderden Druk uit het Hoogduitsch vertaald,
en met de nadige Byvoegzels vermeerderd. Te Xrnhem by
J. H . Moeleman, x?9o . In gr. octave .

:
toeleggen, of de Gefchiedenis van den zevenjaarigen Oorlog (*), inzonderheid, met een Krygskundig oog nagaan, kan
deeze onderrigting van Kapitein Tielke van een leerzaam nut + ;
gemerkt by zyne lesfen vry onderfcheidenlyk, naar verfchilleude
omflandigheden ingerigt , voordraagt , en dezelven gemeenlyk
wet voorbeelden van vroeger of laater tyd opheldert .
(*) Zie boven, bl . 18 en 345.
V

Preceptor der jonge Notarisfen ; of de Wiskunst der Notariaale
Pra?yck : kortlilk bij Yraagen en 4ntwoorden, mitsgaders door
Injlrumenten, rlaai toe betrekkelsjk, gedemonfireerd en zamengefleld, door M . F . L . KERSTEMAN, Profesfor honorair en Door
der beide Rechten . Te fImfleldam by J . B . Elwe, 1790 . Be. InnbetYorwk,25ladz gr. octavo .
oppervlakkig denkbeeld van het geen tot de PraEtyck van
bet Notarisfchap behoort aan de hand geeven , wordt hier be .
knopt en regelmaatig voorgedraagen . De Preaceptor rigt zyn onderwys in, by manier van Vraagen en Antwoorden , en voegt
Jan daarnevens eene korte explicatie van de door hem behandelde
onderwerpen ; waarop in de gevallen, daar zulks to pasfe koint,
de Formulieren van de voornaamlyk vereischte Initrumenten volgen . Voor jonge Lieden, die ten oogmerk hebben, zig
op de Pra6tyck toe to leggen, kan dit Gefchrift van dieast zyn ;
om, by den aanvang hunner Oefeniuge, ter handleidinge te flrekken ; ten einde zig, met behulp van een Stukje van weinig om .
flag , eene aaneengefchakelde voorflelling van de , voor eerst ,
noodige kundigheden, op eene gcwaklyke wyze eigea to maaken .
'lmH
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AmJfeldam en zyne Gefchiedenisfen in 't kort . Vierde Deek Met
Prentverbeeldin,gen. Te rlmnferdam by
Apart, I79o . In Duodecimo, 236 bladz .

J.

N

aar de voorheen gemelde iurigting van dit Werkje, als eetz
kdrt begrip der Befchryvinge van Amfterdam door den beroemden Heer 3. Wagenaar (*) , behelst' dit vierde Deel eene
befchryving der Gebouwen , ter aankweekinge van nuttige en
aangenaame oefeningen ; voorts een berigt van 't geen den Handel
betreft , zo in 't vertieren der Waaren binnen de Stad , als derzelver binnen- en buitenlandfche ontvangst en verzending ; waarby
verder nog komt een verflag vale de Voorregten der Stad en der .
zelver Ingezetenen, mitsgaders de algemeene Stedelyke Gewoonten en Wiilekeuren. Dit alles wordt, volgens her bedoelde, bekaoptlyk ontvouwd, in Zamenfpraaken, die nu en dan gefchikte
aanleiding tot nevensgaande aanmerkingen geeven ; en ook hier
en daar hog eenige byzonderheden melden, die van laater dagen
zyn, als de uitgave van 't grooter Werk .
(i) Zie N. Alg . Pad. Lett. V . D . bl . 6v g.
Verhaal van de Muitery aan boord van bet Engelsch Konings fchip
de BOUNTY, en de daar op gevolgde rampfpoedige refs van een
gedeelte van bet Scheepsvolk , bet welk getzoodzaakt is geweest
Edn en veertig dagen, in de Seheepsboot, op zee door to brengen,
en, na met dezelve van TOFOA, een . der VRIENDLYI{E EILANDEN-,
tot TIMOR, eene Hollandfche Bezitting in OOSTINDIEN zynde,
ten afffand van meer dan twaalf honderd wren,gvatohb
begs, aldaar behouden is aangeland. Befchreven dorenLuitaw
. BLIGH, Bevelhebber op het gemelde Schip . Uit her
Engelsch vertaald door R . ARRENBERG. Td Rotterdam by,G . A.
Arrenberg, 1790 . Behalven de Voorreden, I2o biadz .

U

it den breedvoerigen Tytei aan 't hoofd van dit Verhaal gt.
plaatst, kan men genoegzaam opmaaken', dat deeze Scheeplingen aan veele wederwaardigheden bloot gefteld zyn geweest ;
en de befchryving zelve doer den Leezer menigwerf verwonderd
flaan, over de mogelykheid van wederftand to kunnen bieden aan
zulke afmattende worftelingen - met Wind en Weer, in dikwil~
hooggaande Zeeen . Het Verhaal intusfchen draagc alle innerlyke
blyken van oprechtheid ; en kan, terwyl her den fmaak van den
nieuwsgierigen Leezer ~n 't algemeen voldoet, van een byzonder
nnc zyn , voor Zeevaarenden ; nadien de ontmoettngen en bet
daarin gehouden gedrag , zo van den Bevelhebber als van 't
Scheepsvolk, verfcbeiden onderri tingen aan de hand geeft,waar,
van een Zeeman zich, in min of meer foortgelyke omftandighe .den, met vrugt zou kunnen bedienen .

A L G E M E E N E
VADERLANDSCHE

LETTER . OEFENINGEN .
Bybel der Natuur,ontworpen door den beroemden j . J . SC HEUCH•
zER , in 't Nederduztsch overgezet' en vermeerderd, door
L . ME IJER , S . S. Th. Dr . en Prof. Ordin . aan 's Landt
Hooge School to Franeker, enz . Tiende Deel, Te Amflerdam by M . de Bruyn, 1791- In gr . Octavo, 683 bladz .

it ene herhaelde befchouwing van dit Werk is ons meermaels deszelfs nuttigheid gebleken, byzonder, overU
eenkomflig met bet hoofdbedoelde, ter Ophelderinge van

zodanige voorilellingen , fpreekwyzen en leenfpreuken of
zinnebeelden , die betrekking hebben tot, of flaen , op de
werken der Natuur, en derzelver bearbeiding door de Kunst,
Men heeft des alle reden om de aengewende moeite van den
Hoogleeraer Scheuchzer, en 't geen de Hoogleeraer Meijet
verder werkflellig gemaekt heeft, waer door deze Uitleggingen, bovenal met het bybrengen van latere waernemingen
der Natuure, grootlyks verbeterd zyn, op ene wezenlyke
waerde to fchatten . Ilet thans afgegeven gedeelte, gaende
over de Schriften der Profeten, van 5eeremia tot Maleachi
ingellooten, levert hiervan op nieuw verfcheiden proeven,
waeruit wy 'er dne zullen overnemen, in welke de kundigheid , wegens de zuivering. van 't zilver dienst duet, ter
Ophelderinge • van een voorfel door Propheet Yeremia s
Hoofdfl. VI . 28-30, 't welk aldus luid .

Zij zijn koper en zlzer , geheel bedorven . De blaasbalg
is verbrand, Tzet lood is van het vuur verteerd : to vergeefs
heeft de fmelter zoo vli3tiglijk gefmolten , dewijl de kwaade
ftof niet is afgefcheiden . Men noemt ze een verworpen
zilver .
„ Hier word ons , (zegt de Hoogleeraer Scheuchzer,)

eerie geestlijke fmelt- en proefwinkel geopend . Het yolk is
hier bet ondcrwerp der behandeling, een verworpen zilver,
bedorven koper en ijzer, genaamd, tin tauba, tvitba, 1jeiqres
tlgm ertg, zouden de berglieden in hunneh fhjl zeg en .
Het vuur is Gods woord, de fmelter is God zelve, of op
deszelfs bevel de Profeeten en Leeraars . Dan, om dit geestlijk fineltwerk duidelyk to verklaaren, moeten wij ons na
LETT . 1791 . NO . 10 .
Ff
do
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de bergwerken en fwelthutten begeven, of in de fteden bij
de Muntmeesters, Esfaijeurs en Waradijnen ter fthool gaan .
„ In de bergwerken (melt men op eene tweederlei wyze :
de eerfte noemen zij user ben jtfc(j arbeften, d . i., over de
*.leek werken, en beftaat daarin, dat de ertzen, tot poeijer
getlampt, .met de naodige bijvoegfelen in den fmeltoven van
het vuur doordronged en gefmolten worden . Als dan openen ze de oven, door ben gat 'er in to llaan, om de gefmolten ftof daardoor en langs beet gemiakte kanaalen to
laaten uitvloeijen in een kuil, daarin het, met lood gemengd,
een zilverbrood uitmaakt .
„De andere manier beet, naar de taal hunner kunstwoorden, fiber ben gang obey frummen ofen obey fibers f otU(ein
mbeiten, d . i., over den doorgang, of krommen oven, of
over 't houtje werken . Hiertoe word 'er in den oven zelven, daarin men bet ertz wil fnelten, een rond gat of bekken uitgehold : hieruit gaat een gang ofte kanaal onder den
oven door, het oog van den oven genaamd ; en langs deezen vloeit de gefmolten ftof in een fmeltkroes, die onder
met lood voorzien is, en, vol zijnde, in een andere fmeltkroes zich ontlast . Deeze behandeling vereischt veel ervaarenheid, groote vlijt en kunst .
„ De ertzen inoeten eerst geflampt, gezeefd, en de onz'uivere ftof, die 'er onder fchuilt, in roOstovens verbrand
worden ; ten einde bet zilver zelve door bet vuur niet verteerd en verminderd werde . De ovens moeten naar de kunst
en bekwaam vervaardigd worden ; bet vuur moet men naar
de maat of op zijue graaden regeeren , ten einde de oven
noch to beet, noch to flaauw zy : de bijvoegzelen van 'vochten , fleen, aarde, lood, zilver-glit, moeten op de maat,
en in eene gepaste evenredigheid, naar den aart der ertzen
zelven, 'er onder gemengd worden . Want de oven moet
als de maag der ertzen aangemerkt worden, waarin ze als
fpijzen gekookt en verteerd moeten worden . De ovens moeten niet to vroeg, niet to laat, ook niet to langzaam doorgeftookt worden : in bet eerfle geval zou bet ertz nog rttW
en onzuiver blijven, en zijn kostelijk metaal niet uitleveren ; in bet tweede zou 'er veel zilver in den oven verlooren gaan . De onzuiverheden (fcorice) drijven boven op bet
gefmolten zilver, en worden , wanneer bet begint to ver •
koelen, met ilzeren haaken 'er afgetrokken . Het geene men
dan krijgt is een brood-of werkzilver, een meugfel van zilver
en lood, zomtijds ook nog van andere vreeinde ftoffen . Dit
moet vervolgens door bet Our gefcheiden, afgedreven en
ge-
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~ezuiverd worden, tot zoo lang het witte zilver na zwarte
loemtjes of wolkjes blinkend ten voorfchijn komt . Zoo
verre nu hiermede gevorderd zijnde, moet bet vuur verminderd worden, om niet door al to flerken glued bet zilver zelve to verteeren ; want bet fijn zilver laat zich in een,
windoven tot kalk en flof verbranden, indien men bet niet
door bijvoeging van glasgal, of lood, bewaarde . Dit zilver nu moet de Waradijn beproeven , of het de gewoone
waarde van I5= lood houden kan .
,, Hieruit laat zich nu bet vertoog van onzen Propheet
ophelderen . De afvallige, godlooze en hardnekkige, Jooden zijn dit koper+ i,'zer- en zilver-ertz, wild, onzuiver y
met veel onreinigheden vermengd , en weinig deugdelijk
metaal behelzende : eene flof die niet aan bet fmelten gebragt kan worden . De blaasbalg is verbrand , de ijverige
boetprediker Jeremias, door veele vervolgingen en verdrukkingen, buiten ftaat geraakt, om zljn ambt en plicht behoorlijk waar to nemen, om de ijzer- en fleenachtig harde
-harten der Jooden, to vermurven, to doen fmelten in boetvaardigheid . Bet lood is verteerd van het vuur, de fmelter
heeft to vergPefs zoo naarflig en omzichtig gefmolten, do
kwaade, wilde flof en onreinigheden is niet afge/eheident
geen blinkend, zuiver zilver is 'er ten voorfchijn gekomen ;
maar een vervorpen, een ondeugend zilver, dat de proef
niet houden kan ."
- Dus verre de Hoogleeraer
Scheuchzer, en bier by voegt de Hoogeerwaerde Meijer bet
volgende .
„ Deeze woorden zijn vrij zwaar, om to verklaaren, dewill ze geheel figuurlijk zijn, en de Uitleggers in bet overbrengen en toepasfen der zinnebeelden zeer ver£chillen,
Voor zoo veel bier op de fmelting en zuivering der metaalen , en van bet zilver voornaamelijk , gezinfpeeld word,
heeft Scheuchzer, onzes oordeels , 'er eene voldoende op
heldering
g van gegeven, waarmede ook de beknopter aanmerking van den Hr . MICHAELIS overeenkomt . j Wanneer
men, zegt hij, bet zilver reinigen en van bet loud fcheiden
wil, moet men zich daartoe van een flerk vuur bedienen,
waardoor bet lgod verglaasd, Oat is, in fchuim veranderd
word, en in dit fchuim flaat dan bet reine zilver, en geeft,
gelijk de fcheikundige bet npemen , den blik . Dit flerke
vuur Du in de fmelthutten kan niet onderhouden worden,
of de blaasbalg moet geduurig gaan . Ondertusfchen is bet
zilver vaak zoo onrein en zoo vervalscht, (en veele flechte
muntfoorten wierden op bet einde van den oorlog ill
Duitscb•
Ff %
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Duitschland, -- die met bet jaar 1763 een einde nam, bij de fmelting to Clausthal, zodanig bevonden, dat de gewoone kunstbewerking onvoldoende bevonden wierd , en
bet zilver nog altoos onzuiver bleef.) Hiervan is bet
beeld ontleend, en deeze de mening, dat, hoe zeer ook
God ftraffen , en door zijne oordeelen de godloozen wegnemen mogte , bet yolk echter daardoor niet verbeterd
werde, maar, zoo als bet was, op den duur blijve ."
„ Ter ophelderinge van deezen zin heeft de Hr . HEZEL
ook deeze fraaije aanmerking . Wantieer men bet met flechter metaal vermengde zilver reinigen, en van de minder
edele ftoffen fcheiden wil, brengt men bet met lood op
de kapel , en maakt 'er door den blaasbalg een fterk vuur
onder . Hierdoor trekt zich alle onreine fof in bet lood,
bet geene zwavelachtig van aart is, en de grovere ftoffen
lichter aan zich trekt, dan bet zilver, bet welt, rein en
zuiver, in bet midden op de kapel ftaan blijft.
En
dit is telkens bet gevolg deezer bewerking , indien flechts
bet zilver met geen andere dan gewoonelijk flechtere metaalen, uitgezonderd bet tin, vermengd was . Maar wanneer 'er tin, of fpiesglas-koning (regulus atitimonii) mede
vermengd is , of, bet geene nog erger is, wanneer die
beide floffen onder bet zilver zijn , dan is die moeite en
arbeid van fmelten en afdrijven op de kapel vruehteldos . Op zulk eene vermenging van bet zilver met dergelijke
hardnekkige ftoffen ziet bier de Profeet, en vergelijkt bet
yolk daarmede . Zulk zilver, hoe fterk men bet vuur door
den blaasbalg ook aanzetten moge, zal zich echter niet
zuiveren, en van die onedele foffen affcheiden laaten .
Nu zal men fraaiheid en kracht in dit voorftet vinden
kunnen, welks doel is, om bet onverbeterlijk beflaan van
bet yolk , ondanks alle aangewende moeite , levendig uit
to beelden . -- Met deeze verklaaring ftrookt ook de kofte
aanmerking, die DATHE op deeze woorden gemaakt heeft .
,, Bij GATAKER, POLUS en ALTING, word bet koper ,
vs . 28 , als een beeld der onbefchaamdheid, gelijk bet
ook elders voorkomt , en bet ijzer als een beeld der onbuigzaame hardnekkigheid van bet yolk vertoond .
CLERICUS vertaalt de eerite woorden vs. 29 aldus : De
haard is verhit door het vuur , en neemt dus bet woord,
bet geene bij anderen den blaasbalg betekent, voor den
haard.
Nog eene andere vertaaling eu verklaaring
geeft de Hr . VENEDMA, die echter op eene letterverzetting
fteunt, en ons itijver voorkomt ."
Pa-
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Paraphrafis & Annotationum in Epistolam ad Hebreos
Specimen tertium, Auetore P . ABRESCH, Th . Do&. &
in Academia Groningo Omlando Prof. Ord .
Lugd .
Bat. apud A . & i . Honkoop, 1790. In Oct. m . f. 164 pp.
'( Tebben ons de twee vroegere Proeven van den oplettenden tenden arbeid des Hoogleeraers Abresch, ter verkiaringe van den Brief aen de Hebreen , zo in bet zaeklyke
21s taelkundige, dermate voldaen, dat we 's Mans oordeelkundige aenmerkingen den beoefenaren der Apostolifche
Schriften, in voile ruimte, hebben mogen aenpryzen ; we
vinden geen reden , om op bet doorbladeren dezer derde
Proeve flauwer to fpreken . Zo in de uitbreiding van den
Tekst, als in de ontvouwing der voorltellingen, en opbeldering der fpreekwyzen , gaet de Hoogleeraer op de
eigenfte wyze voort, als by dezen taek op zich genomen
heeft ; welke, gelyk we voorheen aengeduid hebben (*),
van een uitgebreid nut is, dat ons uit deze derde Proeve
nog nader blykt .
Dezelve beheist bet Vde en VIde
Hoofdftuk dezes Briefs ; vangeande, naer onze gewoone
verdeeling, aen, met Hoofdft . IV . 14 ; als behoorende dat
laetfte gedeelte , vs . 14, is en i6, duidelyk tot bet Vde
Hoofdftuk ; gefchikt om de voortreffelykheid van Jezus,
(wiens uitmuntendheid boven Mofes alvoorens getoond
was,) als Hoogen-Priester, boven den Joodfchen HoogenPriester to Ieeren opmerken .
Om uit deze proeve,
even als uit de voorigen , den Lezer iets byzonders
mede to deelen, zullen wy ons bepalen tot bet hoofdzaeklyke , (daer wy anders to breed zouden moeten uitweiden ,) van 't geen de Hoogleeraer bybrengt , nopens het
beginfel der leere van Christus, als daertoe behoorende,
de bekeering van doode werken, het geloof in God, de leer
der doopen , de oplegging der handen , de opflanding der
dooden en het eeuwig oordeel, volgens Heb . VI. 12 .

Men heeft, naer des Hoogleeraers voorftel, desaengaende over bet geheel in agt to nemen, dat bier wel gefproken word van de leeringen , welken men boven2l denzulken had in to prenten , die genegen waren , oni uit bet
Joodendom tot den Christelyken Godsdienst over to gaen ;
dock
(*) Zie N. A1g. Vad. Letteroef. I

III D . bl . 561 .
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doch dat men daeruit Wet kan afleiden, dat ons hierin opgegeven word ene volkomen en volledige optelling van
alles wat tot den grondflag des geloofs , of der kennisfe
van den Christelyken Godsdienst, behoort . Zulks was ook,
zegt by, des Apostels bedoelde niet, als of to nemen is,
uit i Cor. XV. 3, 4. I Th. I. 9, io. Tit. 11 . Ii--4,
daer by als hoofdzaken der Leere bet een en adder opgeeft, waervan bier green
gemaekt word . Men zie
deswegens F. Spanh . T . I1IN I. Th . Op,p
Op . p. I289 feqq . en
. A . Turretin, T. I . Op p . p . 496
Wat wyders de bier opgenoemde byzonderheden betreft, van dezelven geeft ons de Hoogleeraer de volgende verklaring.
De bekeering van doode werken duid s naer de kracht der
bewoordingen, welke onze Uitlegger onderfcheidenlyk nagaet (*) , die hartlyke . gedragsverandering aen, waerdoor
cen Christen , by de omhelzing der Euangelieleere , van
ene zondige tot ene deugdzame levenswyze overgaet . Zulks
behoorde tot die eerfte beginzelen der Leere, welke den
ooden aenvanglyk moest voorgedragen worden . Zie Marc .
I. i S . Luc . III . 3-I5. Hand. Ii. 38, en elders .
Het geloof in God heeft men bier, volgens den aert van
't voorftel, in den zamenhang, bepaeldlyk to verklaren ,
van die hartlyke overtuigde toeil :emming , waerdoor men
God erkent, als den getrouwel vervuller zyner heloften ,
die by weleer nopens den Mesfias gedaen, en nu in Jesis
den Nazarener volbragt , heeft . Dit geloof was, nevens do
bekeering, een hoofdvereischte in den belyder der Euangelieleere, volgens de bovenaengehaelde plaetzen, en Hand .
III. i6, i9, 26 . V . 3 0 , 3 1- XX. a i. Voeg bier by Hand .
VIII . 37, 38 . XIII . 32, 33-) 38 , 39 . XXVI . 6, 7 . Joan . XII.
44. XVII . 3. en i Joan. V . 9-i, .
De leer der doopen is, hoe verfchillend dit voorftel ook
verklaerd worde, gelyk de Hoogleeraer aenwyst, duidelyk
to verftaen van den Christelyken Waterdoop , then de geloovige en bekeerde Christenen moesten ondergaen ; (zie
als boven, en Marc . 1 . 4 . XVI. 15, I(.) waermede ook
de hierby voorts gemelde opleging der handen gepaerd
ging. --- Het gebruik van t meervoudige $usr7i cµwv
doopen is bier, zyns oordeels, niet belemmerend, daer de
Schry.
(*) Die heeft ook, by de ontvouwing der volgende voorftellen plaets ; dock png befek last niet toe hierop itaen to
blyver..
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Sehryvers des N . T. meermaels het veelvoudige voor bet
enkelvoudige gebruiken . Dan by is 'er echter niet
tegen, dat men het meervoudige deopen bier bepaeldlyk
in 't oog boude , als vermoedende , dat 'er, in t voordragen deter leere, ook agt gegeven moest worden op
den doop van Joannes, 't welk hem waerfchynlyk voorkomt . ----. Men heeft, naemllyk, op de vergelykin van
Matth . IX . 14 . XI . 2 en very . XIV. 5, 12 . Joan . 19
en very. III . 25, 2Cb. IV . t--3 . Hand . XVIII . 2g . en
.
I-7, reden om to denken, dat'er, niet alleen in de eerfte
dagen van het doopen van Joannes, verfchillende denkbeelden. ontftonden wegens deszelfs waerdigheid en gezag,
maer dat ook Joannes zyne byzondere leerlingen had, die
zynen doop gebruikten ; en die, uit ene al to verre gaende hoogagting voor hem, in 't vervolg van tyd, ene, zo
wel van de Christenen als van de Jooden, afzonderlyke
Sede vormden. In de laetst aengehaelde plaets, althans,
vinden wy gewag gemaekt van leerlingen , die , op de
vraeg, waarin zyt gy gedoopt ? antwoorddp, in den doop
van 7oannes (*) ; (niet in den naem van Joannes, welke
twee verfchillende fpreekwyzen, vergel . vs . 5 . en I Cor .
1 . 13, 15, vergel . met X . 2 . XII. 13, zeer wyd uit elkan`
deren loopen ;) en tevens to kennen gaven, dat ze zich
aen de leer van Joannes hielden ; nit welken hoofde zy,
met eenen nieuwen doop, in 't ryk van Christus ingelyfd
moesten worden. 1k twyfel, vervolgt de Hoogleeraer, in
't minfte niet, of deze leerlingen, 't zy ze Jooden waren,
't zy ze, 't geem ik naest denk, reeds eenig onderwys in
de Christelyke Leer ontvangen hadden , zullen zich op
nieuw aen den doop onderworpen hebben ; de taelfchikking vs . 4 e13 5 , en de geheele zamenhang wyst dit uit,
Zie hierover breeder Ernest . in Opusc . Theol . p . 253 feqq .
en de Launoy , Expofition de quelques Pasfages difficiles
de l'Ecriture, p . 232-242 . Zo zyn 'ek oak thans nog
Sabe&s, die van de leerlingen van Joannes, doch food,
fche, afkomftig zyn, welken Joannes ver boven Jezus den
Mes(*) Dus laid . onze gewoone Overzetting ; wel zo verflaenbaer
is de vertolking van den Heer Hamelsveld, volgens welke wy
hier lezen : ,,Waar op zijt gsj dan gedoopt? Op den loop
„ [en leere] van 7oannes " Zyn Ed . merkt wyders kort .
lyk ook aen, dat deze leerlingen op nieuw gedoopt werden ;
en dat dit niets doer ter begunfliginge van de denkwyze en '
gedrag der Herdooperen, in vroegere dagen .
Ft4
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Mesfias ftellen, gelyk Norberch en Walch getoond hebben.
Zie Michaelzs Zufatze fnr Linleit in das N . T. § . 15q .
Dit zo zynde was 'er, om weder bepaeld -ter zake to komen, by 't voorftellen der Christelyke Leere, ene gewigtige rede, om, in bet ontvouwen der Leere nooens bee
waschbad des Doops, byzonder agt to geven, op de verfcheidenheid tusfchen den Doop van Jezus eq then van
oannes , ten einde voor to komen , dat die van Jezus,
Jdoor
den Doop van Joannes to zeer to verheffen, niet van
zyne waerdigheid en indruk beroofd worde.
De oplegging der handen, fchoon, gelyk de Hoogleeraer
opmerkt, zeer verfchillend begrepen , flaet, zyns agtens,
duidelyk, op die plechtige oplegging der handen ; onder
welke, in de eerfte Christen-Kerk, de godlyke zegeningen , en de buitengewoone gaven des Heiligen Geestes ,
den gedoopten medegedeeld werden . Zie Hand . VII[.
15-20 . XIX . 5, 6, en eld. Dc zamenvoeging van de leer
der doopen, en de oplegging der handen, leid ons natuurlyk tot die uitlegging . Vergel. Hand . II . 38 . En dezelve
word des to aenneemelyker, als men nagaet, dat 'er zo
terftond vs . 4, gefproken word van dezulken , die des
I'eiligen Geestes deelachtig geworden zyn ; welke zodanige
erfonen waren, die men alvoorens in deze beginzels der
eere onderwezen had .
Het laetstgenoemde Artykel, de opftanding der dooden en
bet eeuwig oordeel, is aen ene tweevouwige uitlegging onderhevig. Men kan bier denken op de algemene opftanding, so van kwaden als van goeden, en op bet laetite
oordeel over bet geheele menschdom : doch men zou ook
mogen vermoeden, dat de Schryver bepaeldlyk op bet oog
had, de opftanding der vroomen, ter eeuwiger gelukzaligheid , en bet oordeel over de verdoemden ter eeuwiger
xampzaligheid. Mannen van naem verfchillen bier, en do
lioogleeraer Abresch weet naeuwlyks welke zyde to kiezen : naest ecbter zou by overhellen tot de eerfte uitleg
ging, oni dat dezelve, naer zyn inzien, best overeenkomt
met den zameiihang, en des Schryvers gewoone manier van
ztitdrukking, Zie Heb . IX. 27 . Wel byzonder doet by ons
31og gadeflaen, hoe de Schryver bet woord eeuwig in foortgelyken verband, meermaels bezigt, ter aenduidinge van
iets, dat van eene eeuwigduureude kracht en u1twerking
is, Zie Heb . IX . 1%, iEl . XIII . 20. -- Wyders merkt
men bier vry algemeen.aen, dat dit Artykel, hoe dan ook
verklaerd , behoarx ondgx de, zo als men in de Schoolen
fpreekt,
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Ipreekt, fondamentele leerftellingen, die men den nicuwen
Christenen , ook denzulken die uit de Jooden overkwamien, als eerfle grondbeginzelen overtuigend moest out •
vouwen en indrukken .
Eerbied voor Godvruchtigen, eene gewigtige eigenfcbap van
eenen gun/Wing des Heeren, ofLeerreden over Pi . XV 4'D .
an
Door B. BROE, Dr . en Prof. der Godgeleerdbe',
's Lands Hooge School to Leyden . Te Leyden by L1 . ell J.
Honkoop, 1791 . Behalven bet Voorberzcht , 32 bladz .
In .gr . octavo .
eeft men den Hoogleeraer Broes , in 't beoordeelen
fl zyner zo veel geruchts gemaekt hebbende Voorreden, vaor de Leerredenen van den Hoogleeraer Curtenius
over den Heidelbergfchen Catechismus , zeer miskend ;
men zal nu, in deze en enige volgende Leerredenen, wel
ken by voornemens is, of to geven, gelegenheid hebben,
om zyn Hoogeerwaerden, nopens zyne denkwyze, inzonderheid rakende de beoefening van Christelyke deugd, beter to leeren kennen . Althans by maekt deze eerfte, door
ppenbaren druk , gemeen , „ als eene algemeerte proevr.
• van de practikaale leerwijze , die hij ten alien tilde tot
• enoegen van bull, die hij voor zijne beste Hoorders
„ Of deeze leerwijs, (zegt
s , Meld, gevolgd heeft ." „ by,) to gehlk mijne denkwijze zij, is eene vraag, die
• in den dag der openbaaring van Jefus Christus ten vol• len zal beflischt worden . t Is mil voor het tegenwoor„ dige genoeg, dat mijn geweeten, zonder eenige aarze• ling, dezelve met ja beantwoordt."
Naer den inhoud van 's Dichters tael, by eett de geenen
die den Heere vreezen, gaet de Hoogleeraer oplettend na,
de hoogagting en toegenegene gefteldheid van geest, welke
een rechte Voorftander van den Godsdienst aenkweekt,
en werkzaem doet zyn , omtrent Godvruchtigen., die ene
tedere , verlichte en blymoedige bezorgdbeid bezitten om
God met to beledigen, en niets to doen, 't welk aenloopt
tegen zyne eer en tegen zynen wil ; al is bet, dat ze zulks
met veel gebreks uitoefenen .
En even zo ontvouwt
by , volgens des Dichters tegenftelling, de verworpene zs
in zyne oogen veracht, de gedraging van zodanig enen,
jegens een mensch, die zich door zyn wangedrag verwerjelyk, verachtelyk maekt in bet oog van God en alle bra .
Ff 5
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Ten ; jegeits zulk een mensch, uit wiens geheelen wkndel
duidelyk blykt, dat by geene aenfpraek heeft, op lien eero
bled , welken men aria een waerlyk deugdaaem mensal
tyerfchuldigd is . Hy veracht hem wel niet, in den fterk .r
tten zin van dat woord, (hiertegen zyn duchtige reden,)
maer in den vergelykenden zin, die ons meermaels in de
$ybelfchriften voorkonit. Zulk ten rec4te Voorf ander van
den Godsdienst ;ert dan den Godvruchtigen bovo deb GodLoezen : zo dat by, alle andere omiandigheden gelyk . ftaen.
de, den eerften hooger achting betoene , en meerder gunstbevm verlene . De Hoogleeraer toQnt dit zeer beknopt
onderfcheidenlyk aen, met in agtneming, Slat wy , r, als
„ verftandige menfchen, to raade moeten gaan met alle de
„ omffandigheden, ale de betrei kingen, waarin wij door
God zelven geplaatst zijn ."
-• Op deze zyne verdazing van dit verfchilleade gedrag, laet by vootts volgeti
aen kortbondig beredeneerd Vertoog, dat dit gedrag ene
nooQlzaeklyke ja ene kenmerkende eigenfcltap is van een
echt Godvruchtigen , die zich cinder de gtmfelingen van
Jehova tellen mag. - Ten laetfl!en richt by, in zyne
toepasfrng , eerst , ene bef'raffende aenfpraek aen onbedachtzamae lichtzinnige beoordeelaers , en verguizers van
ware Godvruchtigen ; voorts ene opwekkeude vermanin
aen betergezinden , om zich met zodanige Godvruchtigen
nauwer to verenigea ; als mede aen die Godvrucbtigen ter
dankbaxe, erkentenisfe van Gods genade, en tot een oplet .
tend toeverzicht op hun gedrag, ten aenzien van den Naes .
ten ; waermede by eindelyk nog vergezeld doet gaen , de
volgende trouwhartige lesfen , die meer onmiddelyk haer
opzicht op henzelven hebben .
„ De vreeze Gods, en deeze alleen, geeft U aanfpraak
op dien hoogen eerbied van bet menschdotn . Christenen,
poogt u lien eerbied meet en meer waardig to maaken . Laat
uwe Godvrucht in vollen nadruk eene tedere, een verllch .
rte, eene blijmoedigeGodvrucht weezen . Vergunt mij, dat
A deeze denkbeelden bier ter plaatze kortelijk ontwikkele .
,, Uwe Godvrucht zij eene tedere Godvrucht . Dat is to
zeggen : leeft in eene geduurige oplettendheid op uw hart
en wandel ; maakt een ijverig gebruik van elke gelegenheid
cm winst to doen voor uzelven, voor de wereld en vooa
jefus Christus ; en, 't welk de hoofdzaak is, hat U door
niets beweegen , om in eenig geval uw pligt op to offeren
aan uw gemak , uw vermaak , uwe eer of uw voordeel .
Dat's tederheid in den J3ijbelfchen zin.
Uwe
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„ Uwe Godvrucht zij eene verlichte Godvrucht. Zi' befl:a
in geene andere gevoelens en bedrijven, dan God zelt, Uw
Beer en Wetgeever, van U vordert . Zij verheffe zich nits
aslleen boven de dwaasheid van bun, die de bevordermidde .
len der deugd boven de deugd zelve waardeeren, rnaar oak
boven de zwakheid van hun , die hun licht willen laaten
fchijnen voor de menfchen , door zoodanige betooningen
van ingetoogenheid, die volf}rekt redeloos en nit dien hoofde bij uitftek nadeelig zijn , voor de achtbaarheid en den
voordg ang van echte Godsdienftigheid .
„ Uwe Godvrucht zij eene biijmoedige Godvrucht , en
uw geheel gedrag toone, dat Gij dqn God en Vader van
onzen Heer jefus Christus hebt leeren kennen, zoo als Hij
zich in bet uangelie van Zijnen gekruiiten on verheerlijkten
Zoon aan zondaaren geopen acrd heeft . God is liefde, en,
naar mate Gij deeze waarheid dieper inziet en leevendiger
gelooft, in die mate zult Gij Hem niet alleen blijmoediger,
maar ook opreebter, getrouwer, gelukkiger dienen .
,, Wat ik U bidden mag, mijne geliefde Broeders en Zusters ! en ik bid het U by de eer van God, en bij bet heil
ewer medemenfchen, poogt tog de leer van uwen God ert
Zaligmaaker jefus Christus in alien uwen wandel to verfieren . Draagt zorg, dat fchrandere wereldlingen, van uwe
kortzigtigheid en zwakheid misbruik maakende , uwe goboorte uit God, uwen Hemelfchen adeldom, de hooge voortreflykheid uwes karakters, niet verdonkeren en miskennen
doen .
,~ Verwondert U niet over de verachting der wereld .
Deeze was ten alien tijde bet lot der Vroomen, en gelijk
zij den meester volgde, wet wonder, dat zij den leerlingen aankleeft . Troost U, bij alien wederwil en wederftand
met bet vooruitzicht van den dag uwer zegenpraal, dien
grooten dag, op welken de God van hemel en van aarde,
voor net oog van Engelen en Menfchen, dat woord aan U
vervullen zal : die Mij eeren, zal Ik eeren . Amen ."
Verhandelingen uitgegeeven door ltet Zeeuwfche Genootfchap
der Wetenfchappen to Yiisfinge . XIVde Deel. Te Mid•
delburg by P. Gillisfen , 1790 . Behalven het Voorwerk ,
58z bladz. In gr. octavo .
r
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a dat Heeren DireL`teuren in een uitvoerig Bericht , de
onderfcheide publiek gemaakte Program-nas , zedert
het
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her Iaatst uitgegeeven XIIIde Deel (*) herhaald, en de aan .
inerkelyke veranderingen, welke "er zo wel onder de Leden van de Dirhie als onder de particuliere Leden voorgevallen zyn, bekend gemaakt hebben ; leveren zy thans in,
dit Deel , vooreerst , drie bekroonde Antwoorden, op twee
door her Genootfchap opgegeeven Prysvraagen, van welken
Let eer/te met den gewoonen gouden, her tweede met een zilveren, Eereprys befchonken is ; zynde her eerfte ingeleverd
door den Heer LAURENS VERWYK to Rotterdam , en bet
tweede door den Heer fETRUS UA4cK,Predikant to Am/terdam, beide over deeze Vraag, „ Naardieu goede Krankbe„ zoekers , in dienst der Oostindifche Compagnie deezer
„ Landen , van veel nut kunnen zyn ; en zulken op de
„ meeste Oostindifche Comptoiren ontbreeken ; welke zouden den de beste en minst kostbaare middelen 2yn, om het
„ gebrek van goeden to verminderen en geheel weg to nee .
„ men ; en de Compagnie van den last der kwaade Krank .
„ bezoekeren to bevryden ?"
Her derde Antwoord, insgelyks met de gouden Eermunt
bekroond, is van den Amfleldamfchen Hoogleeraar ANDREAS
IIONN,- over de Vraag : „ raakende de fchikkingen ,, welkea
„ door de gezamentlyke geleerde Maatfchappyen in ons Va„ derland zouden kunnen gemaakt word en , om, zonder
„ elkander fenig hinder toe to brengen, zaam to werken ter
„ bereiking van derzelver gemeen doel ." llierop volgt de
befchryving van een Fungus aan den hiel door den Utrechtfchen Hoogleeraar IETRUS LUCRThIANS ; eene Verhandeling
over de Vergiften , betrekkelyk tot her ryk der Dieren , door
den Hoogleeraar GERARD DE WIND, to Middelburg ; verflag
van eenige proeven met her Cuprum 4mmeniacum door Doctor E . J . THOMASSEN A THUESSINK , in 's Hage ; bericht
wegens de Afzetting van beide de B qrften eener Vrouw ,
door Do&or SAMUEL DE WIND, to Middelburg ; alsmede
eenige Proeven met her Alcali volatile fluor, door denzelfden
Heer ; vervolgens bericht van een Steatoma, door Dotor
ADRIAAN VAN SOLINGEN, to Middelburg ; bericht van een
Wanfchapen Kind, door JACOBUS DE PUYT, JZ . Stads Ope .
rateur aldaar ; Waarneeming omtrent eenen Worm, door
een Gezwel by den Navel outlast, door JOHANNES WAS ,
Chirurgyn op St. Maartensdyk ; bericht der heilryke uitwerking der Eletriciteit, door JACOBUS WATERVLIET, to
Middelburg ; letterkundig onderzoek aangaande de Reuzen
(0)
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der oude Waereld, door JOH . HENDR . VAN DER PALM ,
Predikant to Middelburg ; Aanhangzel tot de nieuwe Handleiding , om den Logarithmus voor eenig gegeeven getal
naauwkeurig to vinden tot veertien letteren boven den Index,
door Mr . KAREL KOENRAAD REITZ, Griflier in den Edl .
Hove van Ylaanderen ; en, eindelyk, een Bericht wegens
een min bekend Indiesch Geneesmiddel tegen de Koorts en
de Koek, door JACOB CASPER METZLAR, Predikant in de
Klundert .

De Heer L . VERWYK, in bet Antwoord op de bovengemelde Vraag, verdeelt dezelve in twee deelen, vooreerst,
in een onderzoet naar de bekwaamfee en minst kostbaare
Middelen , om Bet gebrek van goede Krankbezoekers to
verminderen en geheel weg to nemen ; en, ten tweeden,
om de Nederlandfche Maatfchappy van de kwaaden to bevryden : „ Vooraf onderzoekt de Autheur, welke wet de
bekwaamfte ouderdom zy, en welke andere hoedanigheden
'er vereischt worden by zulke perfoonen , welke , om
ten meesten nutte van den Godsdienst en van de 0 . 1.
Compagnie, als Krankbezoekers op de Schepen en Comptoiren, gebruikt to kunnen worden .
De ouderdom word bepaald tusfchen de 2o en 3o jaaren ; Jongelingen, of wet ongehuwden en zonder Kinderen, gezond en zonder aanmerkelyke uit . of inwendige
lichaamsgebreken - dan nog, by alle de vereischte Krntdigheden, van een onergerlyk en onbefproken gedrag : dit
alles met bondige redenen get aafd hebbende, word bet
cerfte gedeelte der Vraag zelve onderzocht , en om zulks
to duidelyker to maaken, toont de Autheur vooraf, weiketa
de waare redenen en voornaamfle oorzaaken zyn, waardoor de Compagnie op den duur van goede Kranl bezoekers beroofd blyft ; en dan, welke de beste middelen zytt
om die nit den weg to ruimen ; tot bet eerfte behooren
de geringe Maandgelden, de groote onkosten voor de
keize zelve benodigd, de met hun karader niet overeeu •
komftige Logeering op de Schepen, en dan nog de ellendige en armoedige levenswyze, waaronder de Krankbezoekers op de Comptoiren moeten bezwyken ; bet hoogstna.
deelige van dit alles in een juist licht geplaatst hebbende,
als zynde wet gefchikt om ordentelyke en kundige Perfoonen ten eenemaal van zodanig Gene bediening of to fchrikken, worden. de middelen tot verbetering op deeze wyze
opgegeeven . Als, bet verhoogen der Maapdgelden , en wet
ten minflen tot f go -- hierby merkt de Autheur aan, dat
de
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de Broederen Lutheraanen, wanneer dezelyt ten Voornn .
ger naar Oost-Indien zenden, aan denzelven f too -- per
Maand toeleggen ; ten tweeden, geene goederen op recog.
nitie, maar daarvoor eene premie van f 4e0 a f S©o - terftond by bet Engagement to betaaleu, dan daarby ook
nog zorge gedragen worde, dat doot bun niet zulke aanzienelyke fommen voor Tafelprovifie behoeft betaald to
warden, en dat by de aanlanding in de Indieh, alsnlede
op de Comptoiren , bet to goed hebbende Maahdgeld,
met met 15, maar met 2o Stuivers per Guldtn, op eene
behoorlyke Quitantie betaald worde ; ten derden, een beter en gefchikter Logies op de Sehepen , waaftoe de Autheur een zeer bekwaame plaats aanwyst ; eindelyk, ten
vierden , een beter onderhoud en beftaan op de Coxnpagnies Buiten-Comtoiren , bettaande in de verhoogde Maandgelden, alle 3 Maanden prompt re voldoen, benevens be ;
bun toegelegde Kostgeld, maar daarenboven een Maandelyks rantzoen van Ryst, Olie, Boter, Bier, Wyn, Brandbout, enz . Tot dit alles de minst kostbaare eti gefchiktfte Middelen aangeweezen hebbende, volgt daarop dat gedeelte der Vraag : Van waar men best een genoegzaam
aantal gefchikte Jongelingen tot zulke Posten zoude kunnen krygen? Hiertoe word en de Godshuiten voorgeflaagen , waaruit men Jongelingen , van 14 i 15 jaaren oud,
die blyken gaven van leergierigheid, fchranderheid en andere uitmuntende Geestvermogens , behoorde to neemen,
dezelve ter onderwyzinge aan daartoe lust en genegenheid
hebbende Leeraaren aanbetrouwen, waardoor dan, binnen
weinige jaaren, een genoegzaam aantal van kundige en gefcbikte voorwerpen zoude kunnen aangekweekt, en in bet
vervolg op deeze wyze altyd daarvoor gezorgd worden .
Nu zoude de Autheur tot bet beantwoorden van bet twee
de lid der Vraage overgegaan zyn, hoe de Compagnie in 't
vervolg tegen de kwaade Krankbezoekers zal beveiligd worden ; dan by houd zich verzekerd, en wy met Hem, dat
wanneer de door zyn Ed . opgegeevene Redres-middelen,
orn de Compagnie van een genoegzaam getal nuttige Krankbezoekers to voorzien , behoorlyk worden in 't werk
Midge 'or niets me r no dig zal zyn, dan ev n die Mid elen, om haar ook, en voor altyd, van kwaade Krankbezoekeren to bevryden .
Dit is de fchets van bet eerfi;e Antwoord, bet welk, naar
ons inzien , met recht de premie eener gouden Medaille
weggedraagen heeft : bet tweede, van den Eerw . iAAcx, heeft
geY
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gewis ook zyne verdienflen , en is veelal op denzelfden
leest gefchoeid y to met bet pryswaardigfle oogmerk gefchreeven ; dan daar wy nog over de volgende , in dit
Deei vervatte, Stukken, ook iets dienen to zeggen, verwy.
ten wy den Lezer tot bet Werk zelve ; terwyl wy 'er
dien hartelyken wensch byvoegen , dat de Ed . Heeten
&ewin4hebiaeren der 0 . I . Compagnie van de voorgeflaagen Middelen een gewenscht gebruik molten maaken, op .
dat daardeor dd Godsdienst van onzen Heer Jezus Chris .
tus niet zo als, helaas ! tot bier toe, maar al to dikwyls
plants heeft gehad, door flechte, en voor hun Ampt ongefchikte, ja zelfs zomtyds ten eenemaal onwaardige Krankbezoekers onteerd worde, maar dezelve veel meer met alien
yver en vermogen voortgeplant en verheerlykt molten
worden !
Het derde , met een gouden Eerprys bekroonde Antwoord , is dat van den Hoogleeraar A . BONN, op de voorgeflelde Prysvraag : ,Welke fchikkingen kunnen 'er, door
„ de gezamenlyke geleerde Maatfchappyen in ons Vader„ laud, gemaakt worden : om, zonder elkanderen eenig
„ hinder toe to brengen ; zonder de eene van de andere,
„ of van eenig Opperbewind, afhanglyk to maaken ; en
• overeenkomflig met elker oorfpronkelyke inrichting ,
• zaam to werken, tot bereiking van htar gemeen Joel :
• de hevordering van den bloei en de uitbreiding der
• Kunflen en Weetenfehappen ."
Om dit inderdaad wel zeer nuttig, doch, naar ons inzieni, voor als nosh ten minflen, onuttvoerlyk onderwerp,
in de opgegeeven T7raag vervat, wel to beantwoorden,
onderzoekt de Autheur, in bet eerfle Hoofdfluk, tvelke
Genootfchappen in ons Vaderland, onder den naam van
Geleerde Maatfchappyen, in de Vraag begreepen zyn ; in
bet tweede, of, en in hoe verre, dezelven aan elkanderen
eenig hinder toebrengen ; in bet derde overweegt dezelve,
welke jchikkingen, en welk Plan van famenwerking, alien
hinder zouden kunnen wegneemen en voorkomen .
De Geleerde Maatfchappyen verdeelt de Hoogleeraar in
&lgemeenere en byzo?tdere ; in enkel oeffenende en gemeenmpakende. Tot de algemeenere gemeenmaakenden worden gerekend, de Hollandfche Maatfchappy der Weetenfchappen to
Haarlem ; bet Zeeuwfche Genootfchap der Weetenfchappen to hlisfinge ; bet Provinciale Utrechtrche Genootfchap
van Kunflen en Weetenfchappen ; het Bataaffche Genoot(chap der Proefondervindelyke Wysbegeerte to Rotterdam ;
en
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en Teyler's tweede Genootfchap to Haarlem . Onder deezo
Rubriek ver'diende mede genoemd to worden, de Maatfchappy Tot nut van 't Algemeen , welke , in bet jaar
1784 reeds opgericht , en zedert then tyd al eene aanzienelyke voorraad van zeer nuttige gefchriften in bet licht
heeft gegeeven : doch welke veelligt, ten tyde toen de
Hoogleeraar dit Antwoord fchreef, aan zyn Ed . nog onbekend was . Tot de byzondere gemeenmaakende Genootfehappen, behooren bet Stolpiaanfche Legaat to Leyden, Teyler's
eerfteGenootfchap teHaarlem ; hetGodgeleeiieGenootfchap
in 's Hage ; bet Geneeskundige, under de zinfpreuk : Servandis Civibus to Amfterdam ; de Geneeskundige Correspondentie in 's Hage ; de Maatfchappy der Letterkunde to Leyden ; en alle de Taal- en Dichtkundige Genootfchappen .
Tot de bepaaldere nuttige Stichtingen, de Maatfchappy
voor den Landbouw ; die voor de Zeevaart ; of tot Redding van Drenkelingen, to Amflerdam ; voor den Koophandel en Fabrieken to Haarlem ; de Huishoudelyke Tak der
Haarlemfche Maatfchappy, en de Teken-Akademien . Dam
komen in aanmerking de zodanige algemeene oefenende Maatfchappyen die op Kunflen en Weetenfchappen toeleggen,
waartoe, onder anderen, de leerzaame Genootfchappen behooren, opder de Zinfpreuken : Concordia & Libertate en
Felix Meritir, waarby de Recenfent nu ook nog voegen kan,
Doftrana & Amicitia, alle to Amfterdam bloeijende . Ein .
delyk kunnen mede daartoe gerekend worden, alle die Weetenfchaplievende mindere Gezelfchappen, van Godgeleerden,
Rechtsgeleerden, Genees- en Heelkundigen, Wysgeeren,
Natuuronderzoekeren , Letterminnaaren , of Voorltanders
en Beoeffenaars van Kunften en Weetenfchappen .
Tot bet tweede Hoofdftuk overgaande , neemt de Hoogleeraar vooreerst in Aanmerking, „waardoor de geleerde Maat„ fchappyen onderling elkanders werkzaamheid belemmeren
Q, kunnen ;" en dan ten tweeden : „waardoor zy niet alleen .
,, ziclizelven nadeel doen :
maar tevens ook bet alge„ meene , en dus mede elkanders, nut bedoelende oogmerk
„ verydelen ." Vooraf gaat een zestal Aanmerkingen, waarvan de drie eerfte ter aanwyzinge ftrekken , wanneer en
waarin zich de Maatfchappyen onderling geen hinder toebrengen ; de vierde en vyfde, wanneer en waardoor zulks
wel plaats kan hebben ; en de zesde, hoedanig bet zelfde en
door de Led en zelve , en door de geniaakte wetten en fchikkingen, veroorzaakt kan worden .
In de eerfle Afdeeling overgaande tot bet onderzoek der
ver .
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verbinderingen, welke de Geleerde Maatfchappyen onder .
ling aan elkanders Werkzaamheid toebrengen , rekent de
Autheur hiertoe inzonderheid de volgende redenen, Het
root getal der Maatfchappyen in ons Gemeenebest,
ware oorfprongelyke aanleg en eigen aart, - bet byzonde.
re belang van iedere algemeenere en gemeenmaakende Maatfchappy,--- de onbepaalde kring van werkzaamheid,
bet verkiezen van dezelfde Mannen tot Leden . De verhin •
deringen waardoor de geleerde Maatfchappyen niet alleen
zichzelven nadeel doen , maar teffens ook bet algemeene
nut bedoelende oogmerk kunnen verydelen, ontftaan voornamelyk hieruit, wanneer de Beftierders, door zelve niet
mede te, werken, aan de Leden geen aanmoedigend voorbeeld geeven, en men omtrend nalaatige Leden to groote
toegeevenheid gebruikt, ---- bet groote getal der Leden, -bet misnoegen der Leden, of aiidere bekwaame Mannen,
ontfaande uit gebreken die in bet Beftier kunnen plants
hebbeti ; by voorbeeld, door goede Waarneemingen , of
geheele Verhandelingen niet aan to neemen, - nietsbeduidende nit toegeevenheid to plaatzen , de partydige beoordeeling der ingezondene Stukken en Antwoorden op
de onderwerpen en onbepaalde wyze vast
Prysvraagen,
voorftellen der Prysvraage zelve ,
bet zomtyds niet
uitkeeren der beloofde Eerepryzen , toegezegd op de beste
ingezondene Verhandeling, Waarneeming of Oiitdekking,-de vertraaging by bet uitgeeven der Gedenkfchriften,
de kostbaarheid en mindere aftrek derzelve, - gebrek
aan algemeene voldoening, enz .
In bet derde Hoofdftuk komt in overweeging, „ welke
„ fchikkingen en plan van zaamwerking alien hinder zullen
„ kunnen wegneemen en voorkomen ." Tot de voorgeflagene fchikkingen behooren bet afftaan der Godgeleerde ,
Rechtsgeleerde, Geneeskundige, Wysgeerige, Taal- en
Dichtkundige Prysvraagen van de algemenere, aan de daartoe byzonder beftemde Genootfchappen, en gene vrywillige
verbintenis van deeze om niet buiten bun beftek to gaan,
waartoe eene onderlinge Briefwisfeling, en Correspondentie,
bet bekwaamfte middel was . Een tweede veorftel bepaalt
zich alleen tot de drie Provinciale Geleerde Maatfchappyen,
to weeten , die van Haarlem , Vlisfinge en Utrecht , en
eindelyk, een Plan, om alle, of ten minften de gemeenmaakende Nederlandfche Maatfchappyen en Genootfchappen ,
tot a ne Geleerde Republiek , of Gemeenebest van Kunflen
en Weetenfchappen, to vereenigen : dit Stuk word zeer uitG g
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voerig behandeld , en de daartoe vereischte fcbikkingeir
klaar en aanneemelyk voorgefteld. En indien 'er immer
etnig n3iddel in Rant zal zyn, om aan bet algemeene oog.
inerk der Maatfchappyen, en aan dat van bet lofwaardig
Zeeuwsch Genootfchap, met bet uitfchryven van deeze Vraa .
ge bedoeld , to kunnen voldoen , dan zal bet, naar ons
inzien, gewis zodanig een Plan moeten zyn, waardoor de
werkzaamheid van allen behoorlyk geregeld word , en
nochtans ieder afzonderlyk Genootfchap eene redelyke vryheid en onafhangelykheid van den anderen behouden kan .
Wy kunnen niet nalaaten bet genoegen to kennen to
geeven , bet geen wy by bet doorleezen en nadenken van
dit Antwoord gefmaakt hebben ; alhoewel 'er echter , zo
wel by ons als by den Autheur, nog eene menigte zwaarigheden in den weg ftaan , welke deeze , anders wen.
jchelyke, vereeniging, voor als nog verhinderei, en misfrhien wel voor altoos verhinderen zullen .
(Het Yervolg bier na .)
,''olledige Befchryving van alle Konjien, 4mbachten, Hand.
werken , Fabrieken , Trafteken , derzelver IfTerkhuizen ,
Gereed chappen , enx . ten deele overgenomen uit de beBuitenlandfche Werken, en vermeerderd met de
roemd
Theorie en PraEtyk der beste Inlandfche Konftenaars en
Handwerkslieden . Met Plezaten . Zesde, Zevende en Agt fle
Stuk. Te Dordrecht by A. Blusfe en Zoon, 1791 . In
gr. o5tavo .
Ir-f et kan zekerlyk den geenen, then de aart en de uitj voering van dit Werk, (bet welk wy in, 't eene en
andere opzigt reeds als nuttig en gevallig vermeld hebben (*) ,) bekend is , en dus over deszelfs uitfteekende
waarde kunnen oordeelen, niet dan ten hoogiten aangenaam zyn, met de afgifte deezer Stukken to verneemen,
dat men den aangevangen arbeid blyft agtervolgen . Ook
zullen ze, in de Voorreden van bet Agtfte Stuk, met veel
genoegen, eene nadere verzekering vinden, dat de Uitgeevers vastlyk beflooten hebben, daarmede voort to vaaren,
ko lang bet hun aan geene behoorelyke aanmoediging ontbreekt .
(*) Zie N. dig. Vaderl. Lettersef. IV D . bl. 293, 448. En
hiez' boven , bl . 1 16.
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breekt. Daarop hoopende en die inroepende, verzoeken
zy tevens , nogmaals , de goedwillige medehulp vast desk
kundrgen, die in ftaat zyn, om hunne poogingen op eene
nuttige wyze to onderfteunen . Een voorttel van die natuur zal , vertrouwen we , in dit geval, des to gereeder
by veelen ingang vinden , daar de nu laatst afgegeeven
Stukken, even als de voorigen, met alle naauwkeurigheid
bewerkt, hen hiertoe natuurlyk uitlokken .
In het zesde Stuk verleeist ODs de Eerwaerde Martinet
ten juist verflag van het Houtkools-branden, met eene nevensgaande Plaat , die zyne befchryving opheldert . Volgens
zyn berigt is dit branden van Hout tot Koolen, (die in de
Yzergieteryen gebruikt worden,) aan de meeste oorden onzes Lands min bekend, byzonder in trein in 't Graaffchap
Zutphen, daar 't een tak van den inlandfchen Handel uitinaakt ; vooral in de Kerfpelen Varsfeveld, 311volde,Gander en
Bredenbroek ; alwaar bet daartoe best dienende bout veelvuldig groeit .-- Hiernevens zyn, als een Aanhangzel op den
Leerlooier, nog eenige nadere aanmerkingen, tot dat Hand .
werk betrekkeiyk, geplaatst .
Het zevende Stuk heeft ten onderwerp den Zeepzieder,
wiens werkzaamheid de Heer
Kasteleijn zeer oplettend
befchryft, en in vier Plaaten duidelyk afbeeldt. Deeze befchryving, meerendeels getrokken uit de Schriften van de
Heereu Du Hamel, Halle en Weber, gaat cerst over de bereiding van harde Zeep in zogenaamde Brooden , het zy
witte of gemarmerde, gewoonlyk Spaanfche Zeep geheeten .
Nopens deeze , zo als die Fabriek in Frankryk behandeld
wordt, vindt men bier gemeld, nit welke zelfflandighedert
de Zeep bereid wordy ; de daarby gebruikelyke gereedfchappen , en de inrigting van een grooter of kleiner werkhuis
des Zeepzieders ; alsmede de onderfcheiden manieren der
Zeepziederye zelve ; mitsgaders de volgende werkzaamheden, die, na 't voltrekken van bet zieden, ter volkomene
bereidinge vats de Zeep, en het ichtkken van dezelve ter
verzendinge, pleats hebben . Hieraan hegt de Heer Kasteleija
een vertlag van de wyze, waarop men to Berlyn en elders
hieromtrent to werk gaat ; en voorts eenige Scheikundige
aanmerkingen, die dit onderwerp ophelderen ; waarnevens
by nog voegt de korte opgave van den Heer Weber, nopens
de bewerking van harde Zeep. -- Wat verder de bereiding van de gemeene groene weeke Zeep betreft, waarirl
zeer veel van 't voorgemelde insgelyks plaats heeft, deswe4ens levert de Hear Kasteleijn, ua een bekztopt verllag der
G 9 %
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handelwyze to Berlyn, met eenige nevensgaande aanmerkiu.
gen over andere buitenlandfche Zeepbereidingen, een berigt
van 't geen de Fabriek omtrent deeze weeke groene Zeep ,
in de Nederlanden, betreft ; met meldinge van 't geen desaangaande, buiten het voorheen aangevoerde, in agt to nee .
men flaat .
Hier by jomt nog, in 't agtfle Stuk, eene befchryving
van de Zydeyerwery ; die, daar ze verfcheidenerleie befchouwingen vordert, breedvoerig ontvouwd, en door agt Plaaten opgehelderd wordt. Ze verleent ons eene doorwerkte
Verhandeling van den Heer Macquer, die, na etlyke voor .
loopende natuur- en fcheikundige aanmerkingen over de
daarin gebruikelyke floffen en derzelver toebereiding, een
naauwkeurig berigt geeft van de kooking der Zyde, zo vatt
die welke tot wit werk, als van die welke tot verwen be .
flemd is . Naar deeze onderfcheiding, handelt by vervolgens
ook eerst van het Wit, de Witmaaking en de Zwaveling ;
hierop gaat by over tot een verflag van de Aluining, die als
een algemeene arbeid by de Verwery aangezien moet worden ; en dan verledigt by zig tot eene afzonderlyke melding
van de bewerking der Verwerye met allerlele foorten van
Koleuren . De Heer Macquer fchikt deeze zyne Verhandeling indiervoege, dat hy, eerst, otntrent ieder Artykel, de
behandeling vermeldt, en 'er dan zyne aanmerkingen over
dezelve byvoegt ; waardoor deeze en geene byzonderheden
in een duidelyker licht gefleld worden ; waarby nog komen,
eenige hiertoe behoorende medegedeelde berigten van den
Heer Hellot . De Heer Karteleijn, die deeze Verhandeling
met etlyke nuttige aantekeningen vermeerderd heeft, levert
by dezelve nog twee merkwaardige Aanhangzels .
Het
eerfle behelst een aantal van zeven en-vyftig Proeven, door
den Heer .7. F. Gmelin, Hoogleeraar der Chymie to Gottingen , in 't werk gefleld , wegens bet verwen der Zyde ,
door middel vacs Salpeterzuur ; welke Proeven die Hoogleeraar
vergezeld doet gaan, van eene beredeneerde verklaaring derzelver, met aanwyzing van de belangryke ontdekking, die
dezelven voor de Zydverwkunst opleveren ; en nadere aanmerkingen, door hem, by het herhaalen en vermeerderen
van deeze zyne proefneemingen , gemaakt. -- In het
tweede Aanhangzel vindt men wyders nog twee en dertig
Proeven van then zelfden Hoogleeraar, over het verwen van
Scharlaken ; welken by insgelyks beredeneert, met aanwyzing van 't geen men uit dezelven heeft of to leiden .
De Heer Kasteleiln vond deeze Proeven , cu het daarby
voor-
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voorgedraagene, fchoon zy niet by uitfluiting de Zydeverwery alleen betreffen, maar de Verwkunst meer algemeen aangaan , to gewigtig, om ze , to deezer gelegenheid, niet
mede to deelen . ,, Behalven de belangrijke onderwerpen,
„ (zegt by ,) die 'er in voorkomen , en bet veele nieuw
„ ontdekte, waarmede men geen gering voordeel zal kun„ nen doen, kunnen ze tevens den denkenden Kunstverwer
„ bet fpoor wijzen, het welk men behoort to volgen, om
„ gewigtige vorderingen in eene zoo uitgebreide Kunstbe„ werkmg to maaken, als de Verwkunst waarlijk is ; en
„ hen tevens overtuigen, dat het niemand in de algemeene
„ Verwkunst, of in eenig deel derzelve, zonder Scheikundige
dige gronden to kennen, immer verder zal kunnen bren,~ gen, dan bet blindelings naarvolgen van gewoone ver„ richtmgen ; wier geheele verdienften, aan den kant der
„ bewerkeren, enkel in werktuiglijkheid beftaan ."
Uit dit alles is ten overvloede blykbaar, dat men zig,
by de vervaardiging van dit Werk , geene moeite ontziet,
om 't zelve met alle oplettendheid ten naauwkeurigfte, zo
volledig als mogel k is, uit to voeren ; waardoor het by
uitfteekendheid geichikt is, om eene behoorelyke voldoening
to geeven, zo aan hun, die daadlyk in de Practyk zyn,
als aan de zodanigen, then de befchouwing van Konlen,
Ambagten, enz . een verftandlyk vermaak oplevert : des het
alleszins aanpryzing verdiene .
VAN £LLZ HONSTEN, ENZ.

Natuur- en Zedekundige Befchouwing der Aarde en van haa .

re Bewoonderen . Gevolgd naar het Hoogduitcch van J . F .
ZOLLNER en j . S . LANGE . Vierde Deel. Te Campen by
J . A . de Chalmot, en to Amflerdam by M . de Bruyn,
1791 . In gr . octave, 375 bladz .

Vp de befchouwing van het Ryk der Delfflofen en dat
der Planten , in het derde Deel voorgedraagen,
volgt nu in dit vierde de nafpooring van bet Dieren-Ryk ;
om den Leezer op to leiden, tot het gadeflaan van Gods
Goedheid en Wysheid, hier niet minder dan in al bet
voorige zigtbaar . De uitvoering, gelyk aan die der voorbeen behandelde onderwerpen, behelst eene reeks van leer .
zaame waarneemingen nopens de Dieren , met aanduiding
van Gods goede en wyze fchikking omtrent dezelven, en
beantwoording van de voornaamfte bedenkingen, die daartegen gevormd zouden mogen worden ; welk eeri en andee
m3
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de leezing van dit Werk, by nanhoudendheid, aangenaam
en nuttig maakt .
By manier van Inleiding handelt de Autheur eerst, over
bet belang, dat wy in de Dieren, meer dan in andere na .
tuurlyke voorwerpen, ftellen ; en hierop vangt by aan met
eene befchouwing van de menigte der Dieren op den Aardbodem, dat hem voorts aanleiding geeft, tot bedenkingen
over Gods oogmerken met de Dieren . Vervolgens vestigt
by onze oplettendheid op de gewaarwordingen der Dieren,
waaruit men kan opmaaken, dat ze geen bloote werktuigen zyn ; 't welk hem aanleiding geeft , om ons verder
onder 't oog to brengen , 't geen de zintuigen , mitsgaders de driften en kunstdriften , der Dieren betreft. Voorts
verdient, in deezen, opmerking de verbaazende verfcheidenheid in bet Dierenryk , welke nog nader aangeweezen
wordt, door de opgave van etlyke byzonderheden, in de
levenswyze van zommige Dieren .
finder de voordragt van dit alles, dat veele leerryke en opwekkende be .
denkingen behelst ,leid Authrvefcidngo,
den, dienende om den Leezer to overtuigen, dat bet oogmerk van den Schepper geweest is , „ om aan bet meest
,, mooglyk getal van fchepfelen bet leeven to doen genieten ." Dan, nademaal dit eenige tegenbedenkingen onderhevig is, zo oordeelde by bet raadzaam , zig tot eene
byzondere beantwoording van dezelven to verledigen : en
daarop gaat by over tot eerie efchouwing der Roofdieten, met wederlegging van de gedagten, dat derzelver inrigting niet overeen to brengen zy met Gods wysheid en
goedheid .
Ter dier gelegenheid komt vervolgens in
overweeging bet evenwigt in bet Dieren Ryk, en de ondergang van zommige Dieren- foorten . Daarnevens voegt
de Autheur ver der zyne waarneemingern over de verandering en geflaltewisfeling der dierlyke lichaamen , mitsga.
ders derzelver wasdom en voeding ; ook hegt by 'er aan ,
zyne opmerking over de verbaazende kleinheid van zominige fchepfelen ; weak onderwerp, door eene afzonderlyke
Verhandeling, over de ongemeene fynheid en deelbaarheid
Aer ftoffe, (by wyze van een Aanhangfel aan 't einde van
dit Deel geplaatst,) nader opgehelderd wordt . WWWyders
geeft by ons nog eerie erklaaring van de inrigting der
Plantdieren , en bet vormen der Koraalklippen , die de
grondflagen van geheele eilanden uitm aaken , en cater tot
de voorthrengfelen ven het Dieren- Ryk behooren .
Ten laatfle deelt ons de Autheur nog mede zyne beden .
kin
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kingen over de Verdeeling van bet Dieren-Ryk, met aanwyzing der Rangfchikkingen, die men daaromtrent in agt
neemt .
Men kan , nit deeze opgave van den inhoud van dit Deel ,
genoeg opmaaken , dat het zelve een ryken voorraad van
onderwerpen behelst , die de nafpooring van weetgierige
Leezers overwaardig zyn, en alleszins dienen, om hen,
door de befchouwing van bet verwonderlyke dat de Natuur
aan de hand geeft , op to wekken tot eene eerbiedige verwondering over den Schepper, die dit alles voortgebragt
heeft, en naar zyn oogwit beitendig werkzaam doet zyn .
Tot cen byzonder ftaal hier van verltrekke bet geen ons de
Autheur, nit de Waarneemingen van Forfter (*), wegens
bet vormen der Koraalklippen medegedeeld heeft .
„ FoRSTER merkt in zyne Waarneemingen (t) bet volgende aan : „De zoogenaamde laage Eilanden," (zegt by,
fpreekende van de Eilanden der onderil±eiden Archipels in
de groote Zuider-Oceaan,) „zyn fmalle, geheel vlakke, Ko .
• raaibanken, die eenen kring vormen, en binnen denzel .
,~ ven een Meir of kleine Zee befluiten . Meestal ziet men,
• in derzelver omtrek , bier en daar kldine zandachtige
„ plaatfen , flegts een weinig boven bet hoogfte peil der
• Riviere verheven, waarop Kokospalmen, en eenige wei„ nige andere Planten groeijen . Al bet overige van dezen
• ring van Steenrotfen is zoo laag, dat de baaren geuoeg•
• faam altoos, en zelfs ten tyde der ebbe, daarover ilaan,
„ en in het Meir loopen . Van de grootfte Eilanden van
• deze foort worden fommi ;en bet geheele jaar door be .
• woend, terwyl anderen ilegts nu en dan, door de be .
• woonderen der nabuurige hooger Eilanden, om to vis• fchen, op de vogelen-jacht to gaan, of Schild~adden to
• vangen, bezogt worden ; en nog anderen, fchoon de .
• zelve Kokosboomen voortbrengen, buiten eene menigte
„ van Fregatvogelen, Mallemokken, Meeuwen, Zeezwa.
„ luwen en Stormvogelen, in het geheel geene bewoonde .
• ren hebben ."
„ Met bet ontftaan dezer Klippen, die ten deele met Koraal .
(*) Waarneemingen over de tlardrykskunde, enz . door j. it . FOR.
welker uitgebreide nuttigheid wy voorheen , reeds by
herhaaling, aangeduid hebben . Zie N. Alg. Yad. Lett . IV. D.
bI. 17, 55o, en V. D . bl . 370.
(t) Zie opgemelde Waarneemingen . Eerfte Stuk, bl . 7.
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raalriffen, of lange banken van Koraal, omringd zyn, zou
het ten naasten by aldus gelegen zyn . De Litophyten, of
polypenaartige Koraalwormen, die zich op den bodem der
Zee vastgezet hebben , planten hun geflacht aldaar voort .
Derzelver ,ongen fpreiden zich allengs, om den vasten Clam,
in de rondte nit, en maaken den kring van 't gebouw, dat
zy indezervoegen oprichten, hoe langer hoe breeder, naar
maate zy de oppervlakte van bet Water naderen . Dit gebouw, 't welk een foort van Rots formeert, verkrygt op
deze wyze eene trechtervormige gedaante, en groeit, misfchien in een reeks van verfcheiden eeuwen, tot na aan de
oppervlakte der Zee . Zo dra het tot deze hoogte gevorderd
is , kunnen de kleine Polypen zich niet verder opwaards
uitbreiden, nadien zy buiten bet Water niet ]even kunnen .
Misfchien zetten zy nu weder hunnen groei nederwaarts
voort ; doch het kan ook wezen, dat zy thans beginnen
nieuwe huisgezinnen op to rechten, welke de voetftukken
uitmaaken van nieuwe Koraal-klippen . De Wormen, welke
bet rif opbouwen , fchynen een inflinkt to hebben , om
hunne wooningen tegen bet geweld des Winds, en der onfluimige Zee, to beveiligen ; daarom leggen zy hunne Koraalklippen, in de warme landen, waar de Wind meestal nit
denzelfden hoek waait, op die wyze aan, dat zy, om zoo
to fpreeken, eenen cirkelronden muur uitmaaken, en cent
gedeelte der Zee van het overige des Oceaans a€zonderen,
in welk afgezonderd gedeelte, by gevolg, geene hevige beweeging van het Water kan plaats hebben, en de Worm
dus eene flille woonplaats vindt .
,, Is de Koraalklip tot die hoogte opgebouwd , dat zy
byna tot aan de oppervlakte der Zee reikt, dan fpoelen de
baaren, van tyd tot tyd, allerlei foorten van Schulpen, Zee•
gras, flukken Koraal, Zand, en wat van then aart meer is,
op dezen pas gebouwden muur, welke, door die byvoegfelen
verhoogd, ten laatflen uit heo Water to voorfchyn komt .
De Zee vaart nog voort met nieuwe vaste deelen op to werpen, en brengt 'er de zaaden van Waterplanten op , zoo
dit niet msfchien door den eenen of anderen vogel gedaan
wordt . De wasdom , de voortplanting, bet vergaan van
deze bewerktuigde lighaamen, geeft eindelyk eenen voorraad van tuinaarde ; en nu ontbreekt 'er nog maar een geluk .
kig toeval, waardoor een Kokosnoot aanfpoelt , die haar
goeizaam vermogen eenen langen tyd behoudt, en in alle
j'oorten van grond wortelen fchiet . Op deze wyze kunnen
wy ons ten ntintlen voorflellen, hoe de fchoonfle Bosfchen
vau
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van Kokospalmen, op alle laage Eilanden, van tyd tot tyd
ontftaan zyn.
,, In de groote Zuidzee ziet men deze door polypen opgebouwde Klippen of Koraalbanken in derzelver verfchillenden ouderdom, en van allerlei grootte . Sommige formeeren
ten tamelyk groot rif, van eene cirkelronde gedaante , waarvan niets boven het Water verfchynt . De baaren loopen 'er
van alle kanten over, in de Zee of het Meir, 't welk door
dezen ring van Klippen gevormd wordt . Andere verfchy
men in de gedaante van laage Etlanden, die voor een gedeelte boven het Water uitfteeken, en door riffen, welke
altoos , of toch ten tyde van den vloed, overftroomd warden, reeds onderling verbonden zyn . De boven het Water
uitfteekende of drooge plaatfen zyn met Schulpzand en vergruisde Koraalfteen bedekr , waarby zomtyds eene geringe
hoeveelheid van veenaarde komt, door de uitwerpfelen der
Vogelen , en door vergaane Plattten ontftaan . Kokospalmen, benevens eenige Heesters en Kruiden, die tegen de
fcorbut dienen, groeijen hier, hoewel flegts op de hoogfte
plaatfen ; doch waar de vloed overloopt wil geen gewas
meer groeijen (*) .
,, Ik heb, by eene voorige gelegenheid, dat ik over de
omwentelingen handelde,welke onzen aardbodem ondergaan
heeft, wegens het ont(laan der Eilanden, door Watervloeden en het onderaardsch Vuur, gefprooken . Indien de atdaar aangetoonde geweldige opflapeling vats ongemeen
z~y aare en verbaazend groote Rotfen , nit hoofde van de
alle onze begrippen verre to boven gaande krachten , welke
daartoe vereischt worden , de billykfte verwondering verdiende, zal dezelve nu niet minder opgewekt worden, by
de befchouwing der aanmerkelyke Klippen, welke hunnen
oorfprong aan zulk een klein en gering Diertje verfchuldigd
zyn (t). Hoe wonderbaar heeft de wysheid des SCHEPPERS
alles onderling verbonden! Een kleine Polyp, die, op zich
zelve flaande, naauwlyks onze opmerking kan verdienen,
vervaardigt, to famen met zyne afflammelmgen, die, jaar
op jaar, tot een onbereekenbaar getal van levende fchepfe .
lea
(*) Zie als boven, bl . 177_18o.
(±) Men vergelyke hiermede den arbeid van de Termites of
witte Mieren in Africa, die Heuvels ter hoogte van tien ,
twaalf voeten vormen . Zie het medegedeelde berigt van Mr .
Smeathman, is de dlg. Vad. Lett. Mengeiw . IV. D. b i. 1 59-1 7 1 475-286.
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len aangroeijen , met den tyd eene masfa, welke, nai h$
uiterlyk voorkomen, door niets van de oorfpronglyke Rot .
fen onderfcheiden is, waarop to, eeniger tyd, nog een qn •
eindig grooter aantal van fchepzelen, en eindelyk veele dui.
zende huisgezinnen van menfchen , een bekwaame woonn
plaats en voedfel zullen vinden !"
De aloude Staat en Gefchiedenisfen der Vereenig de Neder+
landen, door it . m. ErNGELBERTS . Derde Deei To Am*

fterdam by J . Allart, 1790 . Behalven hit Voorbericht s
40o bladz . In gr . octavo.

i`jNen de Heer Engelberts, by bet afloopen van het voo+
j rige Deel , de Krygsoefeningen der Batavieren befchouwde, kon by niet wel afzyn , van ook byzonderlyk
bet ©ng to vestigen op den invloed van hunnen Godsdienst s
zelfs in 't midden hunner Krygsheiren . Dan, daar dit gewigtige onderwerp, de Godsdienst, eene gezetter overweeging vorderde , bleef de nadere overweeging tot een volgend Deel uitge{leld ; en ten Bier oorzaake, komt dit Stuk i
by den aanvang van dit dprde Deel, terftond in opmerking ;
waar nevens voorts hunne lykplegtigheden gade gefaagen
worden . Hier mede nu alles afgehandeld hebbende , watt
tot de zeden en gebruiken der Batavieren betrekking heeft,~
zo verledigt by zig verder ter ontvouwinge van bet beloop
hunner Gefchiedenisfe, zins de komst van Cefar in deeze
Gewesten ; tot op den tyd dat Augustus zynen Stiefzeon
Trufus herwaards zond , om den Sicambren en hunnen
bondgepooten, die een inval in Gallien gedaan hadden, bet
koofd to bieden ; waarvai de uir#lag in bet nog volgende,
De opgenoemde byzonder'peel vermeld zal warden,
heden ontvouwt de HeerEngelberts met veel oplettendheid,
en zyne daarover medegedeelde aanmerkingen dienen grootlyks, om bet oudheid- en gefchiedkundige in veelerleie betrekkingen toe to lichten . Bovenal heeft by op nieuw vlytig nagefpoord bet geen den Godsdienst der Batavieren betreft, inzonderheid zo als dezelve oorfpronglyk, v66r hunne
gemeenfchaplyke verkeering met de Romeinen, geweest zal
zyn ; waartoe hem eerie nauwkeurige vergelyking van verfehillende berigten, die op vroegeren of laateren tyd flaan,_
benevens etlyke Stukken, die, hoewel van laatere daget,
egter veel van den ouden Bataaffchen geest, ih 't Godsdienilige, bewaard hebben, in ftaat gefteld heeft . Onze Autheur
heeft
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beeft dit onderwerp, zo niet gelicel, althaus grootlyks op
nieuws bearbeid ; en zyne opmexhingen hebben bet zelve
bier en daar ten duidelyker licht bygezet ; waardoor by
ook veelen sytaet Leezeren een gunfhger denkbeeld van
den oorfprongdyken Godsdienst der Batavieren, en hunne
kundigbeden daar omtrent, zal ingeboezemd hebben, dan
zy ligilyk voorheenen daarvan gevoed hadden .
Wy
zouden to breed moeten uitweiden, wanneer wy een gezet verflag bier van wilden gceven, waartoe wy,ons anders wel uitgelkkt gevoelen ; maar de uitgeftrektheid van
't onderwerp wederhoudt ons.; en wy zullen ODs des lie .
ver bepaalen , tot bet mededeelen zyner byeentrekkende
herinneringe van de zeden der Batavieren , waartjit men
bun oorfprooglyk charaFter over bet geheel kan opmaaken ;
welk voorftel aldus luidt .
„ De Batavieren waren een uitgeleezen Volk onder de
Germaaoeen , het welk zich zeer overeenkomflig met de
voorfchriften der eenvoudige Natuur gedroeg . Met weinig to vrede, vergenoegden zy zich met bet geen land en
water hun opgaf. De Landbouw was meest bet werk van
vrouwen en kinderen, de jagt en visfchery de uitfpanning
van mannen en jongelingen . De verlokfelen van den rykdom waxen bun onbekend , en daardoor bleeven hunne
zeden in zeer veele opzigten onbevlekt . Ingetoogen in
hunne jeugd, kiesch en eerbaar in hunne huwefyken, door
overvloed en weelde niet verzwakt, leverden zy aan bet
Vaderland zoonen en dogteren van cene welgemaakte en
ryzige geftalte ; zoo wierd gezondheid en fterkte met de
onfchuld van geilagt tot geflagt voortgeplant ;- Openhartig waren zy , vooral by hunne maaltyden, waar zy
gaarn een goeden tier maakten, maar zich ook wel eens
in bet drinken to buiten gingen . By een yolk, dat zyne
waarde kende, dat den dood niet vreesde, dat oploopend
en nimmer ongewapend was, kon bet niet anders zyn,
of 'er ontftonden dikwerf hevige gefchillen, welke egter
door goedhartigheid ras weder bygelegd wierden . Schoori
zy zich weinig met kunften en weetenfchappen ophielden,
wisten zy zich egter de noodige gerieflykheden en tydkortingen to bezorgen . Zy leefden meer naar gewoonten dan
naar wetten , en egter overtroWen zy de meeste volken,
welke door de grootfte wetgoevers waren voorgelicht .
Hunne lyfeigenen waren van de rechten der mcnschheid
niet uitgeflooten , en de gastvryheid ftrekten zy in een
groote maate uit tot elk vreemdeling, die hen bezogt .
Wyl
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Wyl zy zich op den Koophandel niet toeltiden, hadden
zy weinig gemeenfchap met , en lieten zich ook door,
vreemde natien niet verbasteren . Schoon zy hunne VorIten en Overheden hadden, en door dezelven zich lieterf
beftieren, waakten zy zorgvuldig tegen alle inkruipend geweld en overheerfching. Alle zaaken van gewigt wierden
in hunne Volksvergaderingen afgedaan . De oorlog was
de hoofdbezigheid der mannen, en tevens hun voornaamile vermaak . Dapper en ftandvastig waren zy getroost des
noods voor bet Vaderland niet alleen to vegten, maar ook
to fterven . Liefde voor de Vryheid ftraalde in alle hunne
bedryven door , indien men alleen bet fpel uitzondert ,
waarop zy zeer verzot waren , en waarin zy dikwerf dit
dierbaar pond aan eene raazende drift opofferden , wan.
Deer zy niets meer to verliezen hadden . En fchoon zy,
niet ergdenkende, zich met de Romeinen verbonden, dorlien zy zich tegen hen verzetten, zo dra deezen hun ver .
trouwen misbruikten . Niet minder eerbied hadden zy voor
den Godsdienst, en lieten deszelfs invloed by alle gele=
genheden gelden . Door geene Openbaaring begunftigd ,
moesten zy enkel by het licht der Rede geleid worden,
welke, minder verbasterd by hen, dan by andere Volken,
hen bewaard had by eene eenvoudigheid en zuiverheid
van begrippen , waarvan deezen voorlang reeds waren afgeweeken . Zoo leefden de Batavieren , wel beroofd van
veele voordeelen, die wy bezitten, maar ook bevryd van
veele lasten, welke ons bezwaaren . Zoo eindigden zy hun
leeven in de hoope van een toekomend geluk, en eerden
de nagedagtenis hunner overledenen, wier uitvaard zy op
cen behoorlyke wyze gevierd hadden .
Ziet daar! de
Batavieren in hunnen oarfpronkelyken ftaat , waarin zy
eerst door de Romemen gevonden wierden, en waarin 'zy
Dog een geruimen tyd gebleeven zyn , wat de hoofdtrekken van hun nationaal charater aangaat ."
Op de befchouwing van dit chara6ier, en bet bezef dat
de Batavieren vervolgens , met eene toeneemende burgerlyke befchaaving, inzonderheid door de Romeinen, de een .
voudigheid hunner zeden verlooren hebben, en in meer
dan een opzigt verbasterd zyn geworden, zou men veelligt
is den waan kunnen vallen, dat bet hun , en gevolglyk
ook ons, heilzaamer geweest zou zyn , als zy in die befchaaving niet edeeld hadden , en dus ook wy Dog , by
die oorfpronglyke zeden gebleeven, als de Aartsvaders elk
in het onze leefden . --- Dan hiertegen ftaat, gelyk de
Heer
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Heer Engelberts eene bedenking van dien aart breeder beantwoordt, we] op to merken, dat de befchaaving ons
nienfchen inderdaad gewigtige voordeelen aanbrengt, die
we, buiten haar, moeten misfen ; en dat de nadeelen, die
derzelver invoering maar al to dikwils vergezellen , met
toe to fchryven zyn, aan de natuur der befchaavinge,
als een onvermydelyk gevolg van dezelve, maar aan een
flinksch gebruilt, dat 'er de menfcben veelal van maaken .
Dit niet in agt neemende, „zouden wy ons" (dus
vervolgt de Autheur,) „ aan ondankbaarheid tegen de God„ Tyke inrigtingen fchuldig maaken, welke het altoos wel
„ met ons voor had . Zy heeft de Waereld in haare kinds„ heid kundigheden bezorgd , welke voor dien ftaat vol„ doende waren ; maar zy heeft het menschdom van tyd
„ tot tyd, naar den toeneemenden ouderdom , by trapper
,, willen doen vorderen , om het zelve eindelyk tot die
„ hoogte to brengen , waarvoor het zelve gefchikt is .
„ Intusfchen willen wy ons , als opwillige kinderen, van
„ de gelegenheid om to leeren niet bedienen , of de ver„ kregen kundigheden niet tot het waare einde aanleggen
„ dit hebben wy ons zelven to wyten.
Daarenboven
„ had de Voorzienigheid voor, om hier, en in andere ge„ deelten van Europa, de kennis van den waaren Christe„ lyken Godsdienst in to voeren .
Ten dien einde
„ moest 'er eene zekere maate van befchaaving vooraf
„ gaan, --- een grond van algemeene kundigheden ge„ legd worden , en daartoe waren geene volken gefchik„ ter, dan de Romeinen. Zy waren de naasten, en zy
„ wierden daarom, terwyl zy de uitbreiding van hunne
„ magt en niets anders bedoelden, door de Voorzienig„ heid gebruikt , om haare verborgen oogmerken to be„ vorderen ."
Reize door Duitschland en Zwitferland, zedert 1781 . Met
Aanmerkingen over den Godsdienst, de Zeden, den f taat
der Geleerdheid , de Fabrieken , den Koophandel , enz.
Door FREDERIK NICOLAI . Te Amfterdam by A . Mens,
Jansz . 1790 .
Tweede Deel , 183 bladz .
Derde Deel ,
147 bladz . In gr . 8vo .

V

an het eerfte Deel deezer Reize hebben wy reeds bericht gegeven (*) . Met bet tweede Deeltje begint
het
(*) Zie N. 4lg. Pad. Lett. V D. 1 St. bl. 553 i enz.
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bet tweede Boek, terwyl bet derde Deeltjt insgelyks let
derde Boek behelst . Het fchynt dus , dat ieder Deel ge.
fchikt is om een Book to bevatten . Maar bet getal der
kleinere Afdeelingen loopt door , en wy vinden dezelve
in deeze twee Deeltjes van de isde tot de 22fte ingeflo,
ten . Die van bet tweede hebben deeze Opfchriften -Reis to water van Regensburg naar Weenen. - Topographifche berichlen wegens de +voorfteden van Weenen .
Be/chryving van eensge merkwaardigheden in den omtrek van
Weenen . n her derde Deeltje zyn deew Afdegilingn ----.
Eenige algemeene aanmerkingen over de ,tad Weenen en de
Over de inweners van APeenen en derzelvoorf>leden .
ver aantal . --- Van de burgerlyke wetten in Weenen ,
en andere daartoe behorende opentlyke en byzondere verorde .
Van de landskollegien, van dndere kgllegies
ningen .
1 innen Weenen, cU van alles oat daaronder , bebeort (*) .
Zeer vermaakelyk was des Schryvers reis- op den Donau, en by befchryft dezelve op eene wyze, welke duidelyk toont, dat zyne ziel at bet fchoone gevoelde van
de verrukkende tooneelen , welke zyne oogen aanfehouw.
den . Men leeze, hoe by zich uitdrukt ever den eerffen
avond na zynn vertrek van Regensburg . „ Na de avond„ waaltyd& bragten wy nog wel twee uuren op het'verdek
„ door, om den gehelen onbefchryffelyk fchonen zomer„ nacht to genieten . De voile maan vertpreidde haar licht
„ in vollen luister. Geen wolkje vertoonde zich ann den
„ hemel, en de wind lag in den flaap . Alles was in eene
„ zagte ffilte neergezonken, en deze wierd alleen door
„ bet geriiisch der riernen onderbroken . De ongemeen
„ fchone oever des Donaus in deze ifreken , waar men,
„ by het licht der maan, nu hoge kastelen op de tappen
„ tier bergen , dan dorpen in de duistere dalen liggen ,
„ dan. enkele huizen,,., half befchaduwd aan bet gebergte
„ hangen zag , dan weder koornvelden en weilanden in
„ bet verfchiet zich aan on3 vertoonden ; dit alles zagtn
„ wy, terwyl ons chip, op den fpiegelhelderen ftrpom,
„ waarin de maan haar beeldtenis verfpreidde, nederwaards
„ gleed ;
(*) Evenwel that door beide Deeltjes been, in de Hoofden,
altoos Reize van Regensburg naar W enen, fchoon dat Opfchtifc
alleen voor de tgde Afdeeling paste . Eenen volkomen gelyken
tnisilag hebben wy reeds ter boven aangehaalde plaatze aaage .
wezen
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~! gleed ; en geheel ons hart was voor de vreugde geoend * "
~~ In onsricht
(be
vin het eerite Deeltje iteezes Werks, za,.
gen wy des Schryvers gedachten over de RoomschcQtholieke
meisjes . Soortgelyke ontmoeten , ons ook hier, bl. 21, en .
van het Tide Deel . Met dit onderwerp fcbynt de Heer NI
coLAF ingenomen. Ooh vmden wy verfcheidene ooccieek .
kundige aanmerkingen over geboawen, welke de Schryver,
zo op zyne reize na Weenen, als vervolgens in die hoofdilad en omttreeks-dezefve, aantrof. Van lien aar*_ is •het
geen by bl . 17 enz. aantekent over het paleis des Bisfchops
van Pasfau .
Inzonderheid fchynt de Schryver zyn werk to maakes
van het gispen der grove bygeloovigheden , welke in de
Roomschgezinde itreeken van dit gedeelte des Daitfehea
Ryks pleats hebben . Men leeze • het geene by bl . 9 melds
van een Mariebeek+l-to „ Sos/au, eels bedevaartsplaats, eau
„ half uur van Straubingen :" -- bl . 12 van peen andet, dat
er mislyk genoeg uitziet, to Pogen : -- bl . 26 van een derde, by Innfladt : .- bl . 63 enz . van de kerk van Maristar
ferl, en van de bedevaarten, welke derwaards gedaan *orden : - van nog andere Mariabeelden , waaronder een met
den zonderlingen naam van de Zwarte .1oeder Gods, op
bl . 1ol, 107, 108, 10 9 , 144, 133, 1-37, 146 : - van' do
heiliga hoftien to ~eggendorf, bl . 13 : - van het klooster
der Minoriten to Weenen, bl . 9o, en dergelyke meer . Zoortgelyke aanmerkingen komen in dit tweede Deekje 4o me•
nigvuldig vroor, dat zy misfchien den Leezer eenipzins verveelende zullen fchynen, De Schryver zelve fchynt daarvoor ook beducht geweest to zyn . Althans op bl . 91 enz
vindt by goed zich daaromtrent to verdedigen . „ Men
,, zegge niet," fchryft hy, „ legdnden van deezen aart zyn
• aperyen, die niet verdienen aangehaald to worden . Za• ken, welken eenen flerken invloed op het yolk hebben,
• zyn in deze betrekking van zeer veel gewigt, en moeten
• van den genen, welke de menfchen wil leren kennep,
• niet overgeflagen worden, zy mogen dan zyn van welk
• eene foort zy willen ." Doch wy kunnen zyne verdediging, welke ruin drie bladzyden beflaat, hier niet affchryven . Zy verdient ondertusfchen gelezen to worden .
Liever verkiezen wy hier in to voegen het geen by meldt
o1)
(*) II Deeq, bl . 9 . Zie oola bl . 35, 37, 38, 6o, enz.
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op bl . 49 en, So. ,Ik kwam ," zegt •hy, .,, op myne terug
„ reis van I'Veenen weder naar Linz , en ik wil hier ter„ flond berichten, wat ik toenmaals opmerkte. Ik bezag
„ met eene byzondere aandacht bet noordfche ,/lift , bet
„ welk voor de Smitspoort by de bethlehemfche kerk legi t
„ Ik herinner my niet,, ergens eenig bericht van dit opmer„ kenswaardig gefticht gevonden to hebben . Het is aange„ legd in den jare Ago , onder Keizer LEOPOLD, welke
„ den Jefuiten zo zeer toegedaan was, en wierd door eenen
„ Jefuit MARTIN GOSSER gebouwd, om in bet noorden,
„ en yoprnamentlyk in Zweden, Denemrlen en Noorwe„ gen, bet,zaad van den Roomfchen Godsdienst to onder .
„ houden. Dit (lift heeft zo vele ryke,inkomften, dat des„ zelfs inkomtlen jaarlyks nog 22ooo guldens bedragen .
„ Men vindt 'er 3a plaatzen voor jonge heren , welken
„ daarin woning , kost , kleding en onderwys genieten .
„ Men heeft my verhaald, dat de zogenaamde misfionaris„ fen, welken gelast zyn om jonge lieden voor dit lift to
„ werven, zeer werkzaam zyn in dezen hunnen post, en
„ dat men ten then einde menigmaal byzondere perfonen
,, Went naar Noorwegen en Zweden . Men zegt voorbe en to hebben, dat men in plaats van Roomschgezin,,, _ Proteftantfche jongelingen daarin geplaatst heeft,
„ die,, of geheel Roomsch daaruit terug gekomen zyn, of
,, z , , ;ten minflen by zekere gelegenheden als zodanigen
„ ge and hebben, hoewel zy uitwendig de Proteftantfche
„ leer;beleden .
„ Het is zonderling dat deze inftelling in de diepfte flute
,, reeds negentig en meer jaren beftond, zonder dat de Pro .
„ teftanten in Denemarken en Zweden geweten hebben,
„ hoe men in bet ver afgelegen Oostenryk deb Roomschge„ zinden godsdienst in deze zo geheel Proteftantfche landen
zoekt to onderhouden ."
Met de twee volgende Afdeelingen , welke bet overige
van dit Deeltje uitmaaken , zullen wy ons niet ophouden .
In de zestiende vooral zyn de floffen zo dicht opeen geheopt , en van ieder fluk wordt doorgaans za weinig gezegd, dat bet niet wel mogelyk is 'er een uittrekzel van to
maaken . En fchoon men in de zeventiende merkelvk uitvoeriger befehryvingen aantreffe van bet Keizerlyke Lusthuis Schonbrunn , van de Kngelfche tuinen des G,raaven
LAS CI , van Graaf Coblentzhof , van bet Kamaldulenfer
Klooster, gelyk ook eenig kort bericht van de onderdrukking tier Oostenrykfche Lutheraanen onder Keizer FERDINAND
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,pA ;p den Ilden, zullen , wy den Leezer , welke hiervatt
weer begeert to weeten , tot het Werk zelve wyzen, oui
pog een woord van het Derde Deeltle to kunnen zeggen .
De titels der Mdeelingen , welke tot dit Deeltje behoGren, hebben wy boven reeds gerneld, en daar uit kan Inert,
afletden, dat bet overvloed van floffe behelze .
In de aclittiende Afdeelinge words gefproken van de
jigging en wehsgefleldheld der flad Weenen ; van derzel_
ver onregelmaati gen aanleg ; van de bekwaarnheid der l oete
tiers aldaar ; van de inrichting en hoogen prys der 14iix
,zen, welker derde verdieping den Keizer toebehoort, die
daarover near zyn welgevallen kan befchikken, indien niet
de cigenaars dit recht door eene goede fomme gelds afkoopen ; van de groute onkosten , welke het llof dikwyls
ipoet maaken, en, eindelyk, van een tniddel, door zeket
ren (leer FRIEDERICrr urtgevonden, om Gebouwen, zelfs
net houten daken, tegen brand to beveiligen . Daar'dit
tniddel gezegd words op de proef goed bevonden to zyn a
zullen wy het bier melden . „ Men neetnt negen gedeel„ ten goede pot-aarde, een tiende gedeelte van het vtul .
„ nis van hairen en drergelvken, bet Been de led2rberei„ ders van de huiden affcliceren, nevens een elfde g
„ deelte van bet ledeiloog, bet welk buitendien wegge*
„ worpen words ; hierby vocgt men een dertiende gedcelte
„ asch en even zo veel zand , wanneer het leein good en
„ vet, doch wanneer het mager is, doet men dear eileen
„ het vyf-cn-twintigfle gedeelte , zo wel van asch alg .
„ van zand, by .
Deze vier vereischten worden met
„ rivicr- of gracht., maar met gees bronwatcr, wet door
„ een gemengd, en tot een deeg getredcn en gckneed t
„ Op vier maten waters, tot deze afkneding gebiutl:t,
3, wordt een maat asfche bygedaan . De gel:ncec'e hoe„ veelheid laat men zo lang leggen , tot dat zy aelyl}
„ wordt aan fleik uitgebluschte kalk, of aart eenen vetter}
„ deeg ; vervolgens fprerdt men dit deeg, ter dihte van
„ due of vier vingeren , op eenen gelyken vloer lilt
„ flrooit daar over been drie of vier vingeren hoog fir o t
„ na dat men dlt, op de wyze van cene rietn :at, ant el„ kanderen heeft gebonden, waarb,y men, on) zulL ; ge~, maklyk to doen, bet touw (fpagatt) nict zcep b_l-4v„ ken moot . --- Deze bedekkingen zyn de eigenlykg
„ behoedmiddelen ; zy kunnen zo wel van bttiteu op, alg
„ vale bmnen under de daken, met fpykers vast-emu
~, worden ; docl# het houter3- pf flrpdak I110I er .s t nler
~.C I ~ . I ,g 1 .
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• bet bovengenoemde deeg degelyk iangeftreken zyn, en

„ wanneer dit deeg op eenig dak gebezigd wordt, fpreidt
• men daar nog eene laag van dun gevlochten ftro overheen,
„ om daardoor bet vuurbehoedend dekfel voor,regen,koude
• en hitte to befchelmen (*) ."
De volgende Af&eling loopt voornaamelyk over de volkrykheid van Weenen, over den toeftand der Jooden in de
Keizerlyke Erflanden, over de verbaazende fterfte onder de
Inwooners der Hoofdttad, van welken men rekent, dat jaarlyks de twintigfte, of zelfs de negentiende, den tol der natuur betaalt, en welke door den Schryver, waarfchynelyk
niet to onrecht, voornaamelyk wordt toegefchreven aan de
onmaatigheid in bet gebruiken van fpyze en drank, en bet
verwaarloozen van genoegzaame lichaamsbeweegingen onder
dezulken, welken, door hunnen leevensftand, niet tot aanhoudenden arbeid genoodzaakt zyn.
De twintig(te Afdeeling bevat een verflag van verfcheidene
burgerlyke verordeningen, en de laatfle handelt over de
lands- en andere kollegien. In beide vindt men zeer goede
en leezenswaardige berichten en aanmerkingen, maar welke
wy hier niet kunnen aanhaalen om dit Uittrekfel niet to lang
to maaken . Alleenlyk zullen wy onzen Leezeren onder bet
oog brengen bet Been de Schryver zegt aangaande den Vorst
van Kaunitz-Rietberg, eenen man, welken de laatstoverle .
den Koning van Pruisfen, niet met genoegzaame onpartydigheid, in zyne Nagelaten Werken, fchynt to befehryven .
Lie hier hoe de Heer NICOLAI van denzelven fpreekt. „Van
„ deezen Vorst kan men beweeren dat by der Oostenrykfche
„ Monarchic eene andere gedaante gegeven heeft, en dat
„ de verbeteringen , welken onder de regeering van Iostt• PHUS DEN Aden ontloken zyn, reeds lang in de zinnen
„ van dezen groten Staatsman hebben verborgen gelegen .
„ Deze Vorst heeft de Kunften en Wetenfchappen altoos
„ befchermd, en met eene wyze matiging, naar gefteidheid
„ van zaken, gezocht de verlichting to bevorderen . Eene
„ voorbereiding daartoe was de vernietiging van de orde
„ der Jefuiten, welke, zonder zynen raad en toeftemming,
„ Diet zou hebben kunnen tot ftand gebragt worden . Daar• op is de wyze tollerantie,'welke, fiats de tyden van RU„ DOLF II, nit Oostenryk verbannen fcheen , weder inge• voerd , enz . (t) ."' En elders : „ De Vorst van Kaunitz• Rietberg is een der beroemdfte Staatkundigen van Eu,, ro(*) 111de D. bl, 17, 18.
(t) IIde D . bl . 14o.
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ropa, en heeft zich by bet Huis van Oostent fk verdienste
lyk gemaakt . In 1781, kwam een Ode op hem in bet
licht met bet opfchrift : Ipfum nomen gloria . Onder an ,.
deren zegt men daarin van hem met recht :
„ Hy, die als Thebens halfgod aangedreven,
„ De Hydra zegeryk bevecht,
„ En twintig duizend dagen van zyn leven,
„ Voor 't hell des Staats op 't altaar legs .

i , Het is bekend dat de Vorst van Kaunitz de feheppelt
van de Akademie der vormende Kunllen is . Hy zelf is
kenner, en brengt een groot gedeelte zyner uuren, welke
hem van zyne ftaatsbezigheden overig blyven , in deft
fchoot der vrye Kunllen door, Welken by op alle mogelyi
ke wyzen bevordert (*) ."
Over de Vertaaling van dit Werk hebben wy in ons voorig
Llittrekfel eenige aanmerkingen gemaakt, by welke wy hiet
geene andere zullen voegen, fchoon ons de flof daartoe nie
zoude ontbreeken .
,(*) Jude Deel, bI . log.
„
„
„
„
„

Historiesch Schouwtoneel van 's `Il>aerelds Lotgevallen . Ee?fie Stuk . Met Plaaten en Kaarten . Te Haarletn 1 bj
A . Loosjes Pz . 1?9t . In gr. o5tavo .
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nder deezen Tytel wordt een nieuw Werk aangevangen 6
waarin men, naar luid van 't Voorbericht, bedoelt 3
van tyd tot tyd, een kort aaneengefchakeld vetflag to geeven van de voornaamfte gebeurtenisfen, die, in den tegenwoordigen tyd, aan onderfcheiden oorden der Waereld voorvallen, met byvoeging van bet verdere merkwaardige daar .
toe b'etrekkelyk, Zie hier bet Plan, dat men zich, by de
flukswyze uitgave, voorftelt in 't oog to houden . - Meii
zal, in elk Stuk, vooraf,
„ 1 . Een kort aaneengefchakeld vertlag vinden van 't
geen, binnen een bepaald tijdvak, zo in de Natuurlijke als
Staatkundige en Burgerlijke waereld der ondetfcheidene Natien, Landen en Staten des Aardbodems is voorgevallen . Hier op zullen volgen
,, II . Echte ftukken, bijzonderlijk tot bet Staatkundige betrekkelijk ; als ingediende Memorien, bij de onderfcheldene Hoven, Oorlogsverklaringen, Vredesverdragen , Verbonden, en andere overeenkomtlen der Mogendheden, enz .
H h >z
y, 11
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„ Elf . Levensberigten aangaande de voornaamfie,- -'-t ill
nog in leven zijnee, of kortlings overledene, Perfoonen, zq
in de Staatkundige als Geleerde waereld ; en eindelijk,
„ IV . Plaatsbefchrijvingen , van deze eh gene meest beroemde Oorden en Steden der waereld : welk een en ander
telkens opgehelderd en verfierd zal worden, met in 't koper
getneeden Afheeldingen Portraiten en Kaarten ."
Achtervolgens deeze inrichting, behelst dit eerfte Stukje,
(na eene voorloopige Inleiding, ontvouwende den toefland
der Natien en Londen van Europa, met den aanvlng van
dit loopende jaar,) eene naauwkeurige en beredeneerde
vogrdragt van de gewigtige gebeurtenisfen, in die Gewesten a
eduurende de eerfte drie Maanden, met aanwyzing van
gerzelver onderling verbaud, en haaren invloed op bet lot
der Volkeren . Hier by konien, als inzonderheid merkwaardige Stukken, de Memorie en nevensgaande Nota van 't
Hof van Denemarken, aan de Hoven van Londen , Berlyn
en 's Hage, op dato $ Maart 1791 : de fchikking van zyng
Pruzsffche Majetteit, op bet examen der Candidaaten, afgegeeven 9 Dec . 1790 : en eene Nota van den Britfchen Gezant aan de Commisfie tot de buitenlandfche zaaken, to
Warfchauw, overgeleverd den 15 Jan . 1791 , met derzelver
beantwoording door die Commisfie . Verder biedt men ons,
aan, eene Leevensfchets van LEOPOLD den It, behelzende
eene befchryving van zyne voornaamlte verrigtlngen , ass
regeerend Groot- Hertog van Toskaanen ; die hem ongemeen
loflyk doen voorkomen, en een uitfteekend goad charailter
aanduiden : welk cbaradter bier zo inneemend voorgefleld
words, dat wy niet wel kunnen afzyn van bet ook in dee .
zen to plaatzen .
,, De hoofdtrek van LEOPOLD's charakter, (zo tekent hem
de Schrijver,) is zagtmoedigheid en ftandvastigheid ; en hij
wordt, nit hoofde van zijne goedheid, niet flechts door
zijne onderdaanen, maar ook door buitenlanders geacht ex
bemind . Hij is langzaam in bet nemen van befluiten, eu
overweegt -de zaaken vooraf ernttig ; maar wanneer hij ook
eenmaal zijn befluit genomen heeft, wijkt hij niet weder to
rug. Hij is zeer maatig ; heeft een afkeer van pracht, en
leeft zeer eenvouwig . De jagt kan hem niet vermaaken ;
ook is by geen groot vriend van her tooneel ; doch vallen
treur. en ernitige blijfpellen meer in zijnen f -maak dan zanb
ftukken . Dan, hoe ernftij en deftig ook zijn gedrag is,
nam hij echter, tut liefde voor zijne onderdaanen, gaarne
aan hunne vermaaken deel, inzoaderheid aan het beroemde
Naat.
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ptarden- rennen in Florence . Hex was hem over 't algemeen aangenaam, wanneer rijne onderdaanen vrolijk warm ;
en hij gaf hun alle gelegenheid om zich to verlustigen .
Rechtvaardigheid en goedheid zijn twee andere hoofdtrekken van zijn character, en did gevallen, waarin beiden zich
laten vereenigen, verichaffen hem de grootfte vreugde . Hij
is fpraakzaam en vriendhjk in zijnen omgang, en alle zijne
wetten en inrichtingen getuigen van zijne zagtaartigheid en
vaderlijke geneigdheid ; zijnde dezelven meer in eenen vermaanenden, dan in eeuen gebiedenden, toor gefchreven .
„ Bij zijne Gemaalin LOUISA verwekte hij 16 Vorftelijke
telgen, (waarvan nog 13 in leeven zijn,) die allen_met de
grootfte zorg opgevoed, en al vroeg werden ingeboezemd,
dat zij zich 'inzonderheid door een deugdzaamer en weldaadiger gedrag van gewoone menfchen moesten onderfcheiden .
Wanneer LEOPOLD zijne dagelijkfche ftaatszaaken verricht
had , bragt hij doorgaans den avond in den beminlijken kring
van zijn huisgezin door ; fprak gemeenzaam met de jonge
Prinfen ; ondervroeg hen over 't geen zij geleerd hadden, en
breidde hunne kundigheden, door de mededeehng van veele
gewichtige zaaken, uit ; terwijl de Prmfesfen naast de lioninglijke Moeder zaten, hunne vrouwhjke bezigheden verrichtten , en naar de uitmuntende lesfen des Vaders m isterden. Deze wijze van opvoeding had de voortreflijk1 e gevolgen, en de Groot-Hertoghjke familie verwicrf bij cenen ieder, die bet geluk had haar to leeren kennen, hoogachting
en liefde ."
By deeze opglve van's Voriten chara&r, wiens portrait,
in Keizerlyk ftatiegewaad , keurlyk uitgevoerd, hier ook
lnedegedeeld wordt, komt bet ons niet oneigen voor, daar
nevens to voegen, bet geen men ons, in de voorige gefchiedkundige Afdeeling, gemeld heeft, wegens zynen ;Lfftand en
overdragt van bet bewind over Torkaanen , waarva bet volgende Berigt gegeeven wordt .
„ De dag van den 7den Maart leverde nan de ingezetenen van Toskaanen, en wel inzonderheid aan die van Fla .
rence, eene rutme ftotte tot vreugde op . Na dat men, des
middags ten 12. uuren , bet gefchut van her fort St. George
gelost, en alle de klokken der ftad getrokkeu had, liet de
Regeering eene depeche afkondigen, hij welke de Keizer
LEOPOLD de a' &e van afitand van de Opperheerfchappij over
Torkaanen , van 21 julij 1wwo, ten behoeve van zijnen
Zoon, den Aartshertog FERDINAND, niet flechts hekrachtigde ; maar ook aan de Militairen, den Adel en de Buxgerij,
11 h 3
aan
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aan alle Amptenaaren, de hoofden der Departementen, in,
zonderheid aan den Raad van Regeering, en eindelijk aan
de geheele Natie en het Volk van Toskaanen, zijn bijzonder
genoegen, en zijne, erkendtenis deed blijken voor derzelver
verknogtheid aan zijn perfoon, en den ijver en , de goedwilligheid, met welke alle Ambtenaaren en het geheele, Publiek
onophoudelijk aan alles hadden medegewerkt, wat 'er, geduurende zijne regeering, verricht was . Wijders werd 'er
gelijktij4ig cen Edi9, door den nieuwen Groot- Hertog zel
ven onderteekend, afgekondigd, waarbij Hoogstdezelve, in
de eerfte plants , zijnen Staatsraad en Voorzitter van den
Raad derRegeering, den Ridden ANTONIO SERRISTORI, gelastte, om in zijnen naam, ad interim, van het Groot-Hertogdom van Toskaanen bezit to nemen, en ten dien einde de
gewoone eerbewijzen en den eed van inhuldiging van de
Regeeringsperfoonen , Gouverneurs , Militairen , enz . to
ontvangen ; terwijl de Groot-Hertog,ten anderen,den Raad
van Regeering en alle Ambtenaaren van Staat, tot nader
orde, in hunne bedieningen bevestigde, en de genoemde
Ridder, der, 16den derzelve maand, van bet Groot - Her.
togdom, in naam van deszelfs nieuwen Souverain, FERDIIaAND III, met de gewoone plegtigheden in de groote zaal
van het oude Paleis, bezit nam :" tot op de komst van den
Groot- Hertog zelven, dien men in 't begin van April verwagtte .
Eindelyk levers ons dit Stuk, als behoorende tot het , naar
't bovenopgegeeven Plan ,laat(le Artykel, te weeten, dat der
Plaatsbefchryvingen, eerie be£chryvmg van IsmaIl in Besfaxabie, met eerie nevensgaande afgezette Kaart van de daar
omftreeks liggende Gewesten . Van deeze Sterkte Ismaal,
hovenal opmerkenswaardig, tins derzelver laatfte verovering
door de Rusfen, geeft men hier een naauwkeurig berigt,
met een bygevoegd verflag van de gebruiken, zeden en Icvenswyze, der Inwoonderen .
Uit dit gemelde, wegens den inhoud en uitvoering van
bet eerfte Stuk deezes Historifchen Schouwtooneels kan men
voldoende opmaaken , dat het veel merkwaardigs aan de
hand geeft, 't welk op eene leerzaame wyze voorgedraagen
wordt ; dat een gunftig voaruitzigt op het verdere vervolg
aanhiedt . Een Gefchrift van die natuur, op zodanig eerie
wyze bewerkt, kan, byzonder in den tegenwoordigen tyd,
char 'er zo veele gebeurtenisfen voorvallea, die een zeer
Iterken en uitgebreiden invloed op het lot der Volkeren heb .
ban, by ultl}ek nuttig zyn ; door den Leezer in ftaat re
flel-
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4lellen , om het agtervolgend beluop , en bet verband
dier lotgevallen , gereedlyk met oordeel to kunnen nagaan.

$eknopte Historie der Onlusten in de JVederlanden, federt
de onderhandelingen over de gewapende Neutraliteit in
Uit echte ftukken byeen gefield . Twee Deelen.
31780 .
Met Plaaten . In Braband, 1790 . Behalven de J'oorbertchten
664 bladz . i n gr. octavo.

M

en is, naar het uitwyzen der Voorberichten, dit verflag van Nederlands Onlusten verfchuldigd aan iemand, die geen gering aandeel gehad heeft, aan de handelingen der partye in die dagen, welke oordeelde to over
ieden to hebben, om misnoegd to zyn over bet toeiimaalige Landsbettuur ; en die thins , in een ftillen hock der
waereld, niet ongevoelig is voor de lotgevallen van zyn
Vaderland . Natuurlyk verwagt men van zodanig een eene
vry fcherpe fchryfivyze ; doch bier tegen fchynt by zich
wel gewapend to hebben . Hy fchryft als een Man van die
Party, onbewimpeld, maar befcheiden ; en zo onzydig als
men met mogelykheid van dusdanig eenen zou kunnen
vorderen . Zulks maakt zyne berigten en nevensgaande
aanmerkingen , over bet voorgevallene , zins de onderhandelingen over de gewapende Neutraliteit, in 't jaar 1780,
tot op de volkomen fluiting van den Vrede met den Keizer, en die van een Verbond van Vriendfchap en Verdeediging, tusfchen den Koning van Vrankryk en' deeze Republiek , in 't jaar 1785, der leezinge waardig, zo voor
de eene als voor de andere party ; die, tot geene bitterheid genoopt, maar tot eene bezadigde overweeging van
dat opinerklyk tydsverloop aangezet wordt, "t welk zyne
nuttigheid kan hebben . In dat vooruitzigt gaf de Autheur
reeds, in zyne Vooraffpraak voor het eerie Deel, deeze
Les . „ Neerlands Ingezeetene herinnere zich by bet door• bladeren deezer gefchiedenisfe , aan het voorleedene,
,, richte zich daarnaar in het tegenwoordige, wapene zich
• daarmede tegen het toekomende , en houde het ten
• fpiegel voor, de laatere Nakomelingfchap ."

Hh 4
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Perklar*ng der Rechten van den Mensch en van den Baf-*
ger. Poor het verfttand van een zegelyk bevatlzjk ge-i
maakt, en met de ware grondbeginfelen van alle zamenle .
Door den Heer CHARLES UOREL ,
vingen vergeleken .
'yoorhee7z MOREL i VIND& Utt het Ftanseh vertaald .
1e Dordrecht bnj de LeeuW en Krap, 1791 . Behalves
bet Vobrwerk, 92 bladz . i n gr . octavo .

de Franfche Nationaale Vergadering ; bet oni
gewigtige reden Shenflig oordeelende, eene
Gemerkt

Verklaring
der Rechtfn van den Mensch en van den Burger, daar to

llellen, eet zy overging tot bet rnaaken, der Wetten zelven , zodanig eene Verklaaring niet wel anders dan beknoptlyk, by, manier ban ryper overdagte grondregelen,
Izon voordraagen ; zo moest hier natuurlyk flit vooitvloeien ;
dat dezelve dos, Voor den gemeenen Burger, in a11e opza^ten , niet overtuigend verflaanbaar uitgedrukt konde
worded . Lene ernilige overweeging hitr van, en het bezet der noodzaaklykheid van zu1k eene overtirigde kennis ;
2o uitget)reid ondcr de Leden der Maatfchappye als mogeJyk is, heeft den I-leer Morel genoopt, de hand aan 't
werk to fla1n, en cen Gefchrift to vervaardigen, waar in
Nat Opflel breeder ontvouwd, en deszelfs gegrondheid ten
In de uitvoeringe
3klaarfle aangevbeezen zou worden .
'van dit iyn oogmerk hceft by 't 'er op toegelegd, oni
kcn'odgzaa:n alle fpreekwyzen ten duidelykfle to verklaaren ;
de daauilede uitgedrukte zaaken in 't helderfle daglioht to
;flellen, en-de grondeii, waar op de bepaalende regels dier
1'.echten fleunen , ten overtuigendfle voor to draagen .
Jieltoe gnat by de Vooraffpraak, waarin de Nationaale
Vergadering haar oognierk in deezen to kennen geeft, in
;ille deizelver deelen uitdrpkkelyk na ; en vededigt zich
,Voorts om ieder der zeventien Artikelen, waar flit deeze
Verklaaring heftaat, op zich zelve to befchouwen, in derzelver onderling verband op to helderen , en de gegrond=
14eid daarvan aan to toonen : in welk een en ander by de
nl,,,femeene vatbaarheid uitneemend wel in 't oog houdt, en
zyhe voorflellingen in een overtuigend licht plaatst .
Men neeme, run voorbeelde hier van, het geen by bybrengt , ter uitbreidinge en ophelderinge van bet derdt
A'rti1 el, dat aldus luidt .
~, He't g'rondbeginfel van alle oppernzacht berust ,ezendlijk
li'k 'kept Ktk. G ten 1111chaem, geen bzjzonder perjoou, kan eeniz

dat geen der Burgeren ongehoorzaem
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gnag oefrneta, het welk daer niet uitdrukkslijk uit voortr
Woeit .
„ De Menfchen, zieh tot eene Maetfchappij vereenigen+
de, zijn in vcrfcheide punten overeengekomen . Zij hebben, (gelijk ik bij de overweeging van bet tweede Artii
kel (*) gezegd heb,) bet verdrag gemaekt om malkanderen geen kwaed to doen, om gezamentlijk bet recht van
eigendom to eerbiedigen, en zich wederzijds to verdedi .
gen ; en deze overeenkomften, die hun eigenbelang hen
heeft doen maken, zijn de Wetten der Zamenleving ge .
worden, waeraen ieder Burger zich heeft moeten otiderwerpen .
• Maer dit was niet genoeg ; men rnoest het middel vinsen, om to beletten •,
wierd aen de Wet, dat is to zeggen, zijne overeenkomften
iiiet naerkwatn .
„ Want, indien iemand, na toegeftaen to hebben, dat
t~ij zijnen buurman niet zou mishandelen of beftelen, zij .
lien buurman was komen mishandelen of bePelen , zou
doze ongehoorzaembeid, aen de gemaekte Wet, wanorde
in de Maetfchappij gebragt hebben ; en indien vele Burgers
dus aen hun verdrag gefaeld hadden , zou de Zamenl'evtng
vernietigd zijn, en de iN/lenfchen' zich in denzelfden flaet
van wanorden hervonden hebben , then zij hadden willed
ontvlugten, door zich in de Zamenleving to ftcllen .
• Daer moest dus • onvermijdeltjk een middel gevonden
worden,om alle de Burgers hunne Wetten,dat is tezeggen,
,hunne overeenkomlten , to doen naerkomen .
• De geheele Maetfchappij had daertQe alleen de magt,
bin dat niemand deer Menfchen , die overeen gekomen warn om to zamen to leven, meer rechten en magt had, dan
d~ andere.
• Maer de geheele Zamenleeving kon, toen zij zeer talrijk was geworden , zich niet onophoudelijk bezig houden,
oin ieder barer Leden de overeenkomften to doen naerko .
inen, die zij gemaekt hadden .
„ De Maetfchappij moest dus etnige harer Leden met
die
'zorg
(*) In bet tweede Artykel wordt vastgefleld : dat bet oogmerk
fan alle Staatkundige Yerbintentsfen is, de tnflandhoud , det
*atuur lr'ke en onvervreemdbare rechten van den Mensch : te-tv'eeten, de vrtjheid, bet etgendern, de zekerheid'eh de wederfld
,pan de onderdrukking .
Hh
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zorg belasten, en zeide hen : wij geven u bet nodige gezag
over ons, ten einde gij getrouwlijk de overeenkomften,wel ..
ke wij gemaekt hebben, doet uitvoeren ; en wij zullea aen
alle de bevelen, die gij ons tot de uitvoering dier overeen)komf}en zult geven, gehoorzamen .
,, Deze Leden , door de Maetfchappij verkozen , werden
Opperhoofden, Koningefi, Keizers genoemd, en ontfingen
van de Maetfchappij de magt om de Wetten to doen uitvoeren , dat is to zeggen , de overeenkomiien , gemaekt door
de Menfchen, welke zich tot eene Maetfchappij vereenigd
hadden . Deze Burgers, hoofden geworden zijnde, waren
niet Oppermagtig, dan voor zoo verre als bet Volk, de
Maetfchappij , noodig vond, dat gedeelte van magt in hnne
banden to ftellen, welke noodig was, om elk eenen zijne
overeenkomften to doen naerkomen .
• Hunne oppermage, hum gezag vloeit dus uitdrukkelijk uit
bet balk voort, dat is to zeggen, bet heeft zijnen oorfprong
niet dan uit de Natie, aen wien bet wezendlijk toebehoort, en
die eenigen barer Leden niet gelast, dat gezag in hare plaats
uit to oeffenen, dan om dat bet voor cone zeer tairijke
Maetfchappij onmooglijk is, die zelfs uit to oeffenen .
• Dus, daer de Natie aen een bijzonder Mensch, dat is
to zeggen, aen Un barer Leden, ,of aen een Lichaem, dat
is to zeggen, aen verfcbeide barer Leden, de magt vertrouwt, die aen haer alleen bij uitiluiting toebehoort, ons
namenlijk de Wetten to doen uitoeffenen, is bet allerblijkbaerst, dat bet ezag , bet welk die d6ne of dat Lichaent
uitoeffent, niet jprutit , niet komt , dan van de Natie, in
welke wezenlijk het geheel der magt en der Oppermagt berust .
• Dit Artikel, wel verftaen zijnde, zal u, mime Vrienden, de uitlegging der ongelijkheid tusfchen-de Burgers aentoonen, die u zomwijlen, bij gebrek van 'er de oorzaek van
to begrijpen , of de noodzaeklijkheid 'er van to gevoelen ,
onrechtvaerdig heeft kunnen fchijnen .
• Gij ziet dat 'er in de Zamenleving Menfchen zijn, die
aen de anderen bevelen . Waerom, zoud gij kunnen zeggen ,
bevelen mij die menfchen, die gelijk met niij zijn, en waerpm moet ik hen gehoorzamen ?
• De voorgaende uitlegging is mijn antwoord . Zij bevelen, en gij moet hen gehoorzamen, daerom, om dat de
Maetfchappij , net zelfs den last op zich kunnende nemen ,
Qm hare Wetten to doen uitvoeren, deze'Magt aen een Hoofd
toevertrouwd heeft, bet welk vervolgens Burgers gekozen
heeft, om zich then plicht to helpen vervullen.
99 Die
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,, Dit Hoofd , en zij , die door bet zelve verkooren
zijn, om hem de Wetten to helpen uitvoeren , ziju uw's
gehlken in rechten 1 maer zij zan wettiglijk , vat de uitveering der Wetten betreft, uwe meerdere. Zip oeffenen bet
gezag uit, aen hun door de Zamenleving toevertrouwt .
Dus, wanneer zij u bevelen, is bet even zo veel of de
geheele Maatfchappij u bevool.
,, Volgens dit beginfel moet gij bun gehoorzamen, en
deze foort van ongelijkheid , die de gelijkheid in rechten
niet vernietigt, niet onrechtvaerdig vinden ; dewiji zij uwe
meerdere niet zijn , dan in bet geen de uitvoering der
Wetten betreft, waermede zij door de Maetfchappij ge .
last zijn ."
RLCATEN VAN DEN MENSCH .

4lgemeene Bibliotheek voor Dames en .7onge Heeren, gevol d
naar het Hoogduitsch van den Heere WIELAND. Vyfda
Deel. Te Amjterdam by de Erven P . Meijer en G . Warnars,
1790 . In octavo 318 bladz .

dit Deel wordt de Proeve, over het leven en de gevoevan de voornaamf}e oude Zedekundige Wysgeeren
Itennlens
einde gebragt. Na ene voorafgaande ontvouwing van de

opkomst, den voortgang en den invloed der Zedekundige
Wysgeerte onder de Romemen, verleent men een beknopt
berigt van bet leven, met een verflag van bet character', en
daarby etlyke proeven nit de zedeukundige wysgeerige
Schriften van Cicero, Lukretius en Horatius, Seneka, Epiktetus en Markus Aurelius. - Eene Verzameling van die
natuur behelst, buiten bet gefchiedkundige gedeelte, eene
reeks van zedelyke opmerkingen, die gefchikt zyn, om een
heilzaamen invloed op bet menschlyke gedrag to hebben .
Van then aart is, (om 'er een voorbeeld van by te brengen,) bet volgende, uit de Schriften van Seneka, aange .
poerde, over het Geweten .
„ Epucvaus tnerkt zeer gepast aan, dat een misdaadiger
wel fomtyds de ontdekking, maar nooit de vreeze van ontdekt to zullen worden, ontgaan kan . Hy vindt bier en daar
gene fchuilplaatxe, maar nergens veiligheid . De eerlle en
grootf}e ftraf der ondeugd, is het bewust xyn, dat men dezelve bedreeven heefr. Zelfs de gelukkigfle booswicht blyft
niet ongeftraft, wattt by heeft zynen aanklaager, rechter en
beul in zynen etgen boezem . Ik ben het 1n geenen deele
opens met ttvlxultvs, als by beweert, dat niets op zig zelf
goed
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goad of 'kwaad is, maar dat men de ondeugd daarom A11een
!poet myden, dewyl men niet dan door de deugd gelukkig
zyn kan . Maar zeer gaerne geef ik hem myne toefemming,
als by van de kwelfingen en fmarten fpreekt, waardoor een
deugniet, door zyn eigen geweten, getuchtigd wordt, .welksvreeslyke ftem by door niets tot zwygen kan brengen . Met
alle haare onteTbaare rykdommen is de Godin van her geluk
niet in ftaat, om balfem to koopen, die de wonden van her
geweten genezen kan .
, . De afkeer van ailes, bet Been de wetten van de natuur
tegenfpreekt, is ons hart aangebooren ;, by behoort tot her
wezen van onze ziel . Men verberge vry de vlekken van zyn
karakter voor her oog der geheele wereld ; men zal daardnor niet geruster worden ; want men ziet ze daarom niet
minder in den fpiegel , lien ons ons eigen geweten voorhoudt, en voor welken men to vergeefs zyne oogen poogt
to fluiten .
„ Het behoort tot de wyste fchikkingen der natuur, dat elk
misdaadiger door zyn geweten ge(traft words . Daar
vel 'er zo
veele fchandelyke en voor de maatfchappye nadeelige bedryven zyn, dm, of door derzelver natuur, of door eenig toe .
val, tegen de ftrafle der burgerlyke wetten -be ligd worden,
was zoude 'er federt iangen tyd reeds
- van de
menschlyke maatfchappy hebben moeten worden, byaldien
niet de natuur zelfs in her hart van yder mensch eenen
rechtbank gefteld hadt, aan wiens waakfaamheid en geftreng .
heid zig geene ondeugd , hoe zeer ook in her geheim ge•
pleegd, onttrekken kan.
„ Gelukkig is de man, die de oogen der wereld niet be .
hoeft to ontzien, en wien zyn huis tot cene wooning, niet
tot een fchuilhoek, dient! 'Er zyn menfchen, die zig niets
anders verbeelden, dan dat de muuren hunner huizen meer
tot eene bedekking tegen de waakfaamheid der wetten , dan
tegen de ongemakken van her weder, zyn uitgevonden . Niet
zo zeer de hoogmoed, de 7,ucht tot gemak en de weelde,
als de vreeze, om onder bet bedryven van fchandelyke daaden verrast to worden , is bet, die de wachters aan de
poorten der paleizen gefteld heeft .
„ Zo gy wel duet, waarom verbergt gy u? Maar zo gy
kwaad doer, war bast bet u, dat anderen bet niet weeten,
daar gy zelf bet toch weet? Hoe zeer zyt gy to beklaagen,
,dat gy u genoodzaakt ziet den eerften den besten buiten u
deer to achten, dan u zelven !
„ Waarom ziet gy , uit na fchuilhoeken ? Kunt gy den
Want.
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wpaj'neemer ontvluehten , die in uwen boezem woont? Like
andere opziener kan aan eene zyde gefchooven worclen . De
een bevindt zig thans buiten ; de ander is ziek ; een derde
dood
maar• uw fcherpstziende en ftrengfte-opziener
leeft in u zelven . Gy denkt uw fchandelyk bedryf voor het
oog van alle menfchen verborgen to hebben . Gy dwaas !
fret affchuwlyke van het zelve ziet niemand anders , dart
gy zelf."
I,uimen van Neef Jncos . Naar het Hoogduitsch . Te Rotterdam
by N. Brakel, 1791 . In gr . octavo, 2q.3 bladz.

N

eef Yacob fchynt fret meerendeel der Opflelien , order deezen Tytel afgegeeven, in een knorrrge lurm vervaardigd to
hebben ; by befchouwt althans de Waereld gewoonlyk van pare
ilegte zyde. In de Gefchiedenis van den kleenen blaauwen Min,
waar mede deeze Verzameling aanvangt, vinden wy eene doorgaande hekeling veeler menschlyke bedryven, die inderdaad maar
al to veel plaafs hebben , waar door de Held deezer Gefchiedenisfe meermaals to leur gefleld words, en aan ongevallige onomoetingen ¢loot flaat . Hier en daar levert dic Stukje eenige
trekken, die huane gevalligheid hebben, maar over 't geheel is
't voor een Hekelfcbrift to droog en to langdraadrg.
De
4aar op volgende kluchtige Bedenkingen behelzen umeerendeelrL
goede Zedefpreuken en leerzaame Gedragsregelen, die Neef Ja .
cob in eene ernflige luim op het papier gebragt zal hebben,
gene grappiger lubtt heeft hem ongetwyfeld bezield, toen by eene
proef nam van . J3rreven to fchryven , aan welker hoofd by bet
zeggen plaatst, Zoo zyn de Menfchen ; en op welker floc by
betuigt :
Zyn zoo de Menfchen P zoo ontaet t ?
Zy zyn den naem van Mensch met waerd .
fn deeze Brieven is de anders wel bekwaame, maar in de flink .
fche flreeken van zommige Lieden, orervaaren Herman, de fpeel.
bal van zekeren Graaf en deszelfs Maitres Mtetie ; 't welk ten
gevolge heeft, dat by, in gunflige omtlandigheden geraakt zynde,
met Illtetle eene Egtverbintenis aangaat, onder welker bedekking
die weliustigen hunnen Minnenhandel to oubefchroomder kunnen
voortzetten .
De ontvouwmg hiervan heeft haare geestig .
held ; en 'er zyn zekerlyk zulke ontaarte menfchen ; doch de Wae .
reld is nog zo verbasterd niet ; zulk eene bedriegelyke trouwloos .
heid fpeelt zo algemeenen rol niet, dat men kunne zeggen : Zoo
zyn de Menfchen .
Het daarby komende Stukje , dat ten
opfcbrifte heeft, Bet Sentimenteele Metsle , op de Proef, flelt bet
ioverdreevene Sentunenteele in een recht belachly k licht ; en de
pro",
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Proef valt We zo als men veelal van dat foort van Sentinlebteet.'
nacuurlyk re wagten heeft .
Ten laatlie heeft Neef Jacob
nog een, aart}gen inval, daar by een Autheur een .zestal Brieve>:
aan zyne Bruid laat fchryven, in welke by haar zyne .gebreken,
flegte gewoonten en zotheden, die aan zyn charataer eigen zyn,
ontvouwt ; in hoope dat .zy insgelyks zo vrymoedig en openharttg , ten zynen aanzien, zal handelen : daar bet nu nog tyd is, ont
Neen tb kunnen zeggen, als dit een van belden, na zulk eene
kennisneeming, mogte goedvinden . De Autheur brengt bier, op
eene gevallige wyze, verfcheiden byzonderheden to berde, die
by 't aangaan van een Huwelyk opmerking vorderen ; en by vlegt
'er tusfchen beiden bedenkingen in, die eigena'attig ie pas'komen,,
waaronder ook de volgende, die hem byzonder als Autheur be .
treft, en aan de Bruid ter waarfchouwinge dient . „ Ik
, ; werk (lbhryft by) gaerne rustig en ongeltoord .
Watineer
• gy, Mejuffrouw! echter nu en dan in myne Kamer' koomt, my
„ op deri fchouwder leunt, my met een myn Hartje,myn Schatfe,
„ langs den baerd ftreelt, en zachtjes op de wangen flaet, zoo'
• zal my -dit recht lief zyn ; ik heb tegen zulke aenvallen van
,r huwelykstederheden, die ons menfchen, in bet byzonder de
„ vrouwen , zonder dat wy weeten op welk eene wyze, dikwerf
„ onverwacht, overkomen, niets . Dan, met dit *ties, moet it• u ook zeggen , dat he t, nu of dan, wet eens zoude kutznen
,; gebeuren, dat 1k juist eene goede gedachte fn fret hoofd had
„ wanneer gy my kwam verrasfchen, en die ik, door awe lief .
• kozeryen verloor, en dat bet dan ook ligtelyk-zoude kunneri'
• gebeuren, dat dat Hartje, dat Schatje, boos werd, en u on• vriendelyk afzette. Alle dingen hebben hunnen tyd .
• Wanneer de man de pen in de hand heeft , en wanneer van die
• pen de welvaert van bet geheele buisgezin afhan*t, moet hent'
• de vrouw niet komen oncrusten . - De tederheid'iener vrouwr
• is ook aen een Autheur niets minder dap onverfchillig, zy is
• hem, boven alles , dierbaet, maer zynen Lezers muet bet ver• drietig zyn, wanneer zy, in zyn werk, over een geheel ander
• onderwerp, bier van de kenteekens aentreffen ."
De Luimen van Neef 7acqb hebben des, fchoon zenietalien recht
geestig zyn, (en wiens Luimen zyn dat altoos 1) over 't geheel
baare gevalligheid, en derzelver verzameling kan veeleii Leeze .
ren tot een genoeglyk tydverdryf verfrekken.
Yolks-Liedjens, uitgegeeven door de Maatfchappy : Tot nut van 't
Algemeen. flier Stukjens . Te ~ImJlerdam, by H. Keyzer, A .
Pokke Simonsz. en C. de Vries,1789-1791 . In 8vo , to zamen,

256 bladz .

:
nut van 't 11gemeen, nit haaren aart,
D ebetMaatfchappy
welzyn van den gemeenen man willende bevbrde en ,
Lad,
Tot
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bad, zedert een geruitnen tyd, opgemerkt, dat de meet aanzienelyke, zo wel alt de geringe, heden onzes Vaderlands, liefhebbers van Gezangen zyn . Doch zy had 'er tevens by-gemerkt,
dat 'er zekerlyk wet eenig verfchil in de Gezangen pleats heeft,
nadien de eerstgemelden, op hunne Desferten meestal ltaliaanfche en Franfchd airtjens, de laatfte dear tegen, al to veel onbetaamelyke en morsfige liedjens, zingen : doch dat beider Liederen
toch veeltyds op een zelfde doeleind, namenlyk op Wyn, of op
Zy, zich niet ter verbetering van do eerL :efde,uitloopen .
ft,,n , maar inzonderheid ter verlichting en befchaaving van, dq
IaattIen bepaalende, vooronderftelde , dat haar doe! zeer wel bereikt konde worden, wanneer men den geringen burger zyneti
gewoonen volkstoon liet behouden ; doch den inhoud der Lied,
jens zodanig hervormde, dat dezelve niet eileen de goede zeden niet kwetften, maar deeze boven then zeer fterk konden
Aan dit oogmerk kan men derhalven deeze
bevorderen .
verzameling van Liedjens toefchryven, die, door verfcheidene
Leden der Maatfchappy opgefteld, minder wellustig, en zodanig
ingericht zyn, dat men bet onderwyzende en ftichtende zo veel
van bet vermaakende heeft laaten behouden, dat de gemeene
man die graag en veilig zal en mag zingen . Ten voorbeelde,
hoe gelukkig men in veelen geflaagd is, ftrekke de volgende
Wiegezang, door Mejufvrouw M . VAN HBYST, Wed . P7nkenra,
op de wyze van een gewoon Lied, beginnende : Waar of mspt
Rozalyntje blyft? ontworpea .
Slaap Jlaap gerust, myn kindjen flaap,
Myn 3antjen, fchrei niet meer ;
Vat deert u toch, myn lieve Schaap 1
Gy fchreit nw oogjens zeer,
Daar nog geen zorg uw hartjen kwelt ;
Gy weet nog van geen kufaad :
Wat is 'er dan dat u ontflelt,
Dat gy niet fiaapen goat?

Uw Vader werkt met lust en vreugd,
En wint voor tt het brood.
Cod zegent hem, en loont zyn deugd .
Is dit geluk niet groot ?
En moeder is geen Tyke vrouw,
Maar beeft nochthans gerust .
Zy zorgt voor u met liefde en trouw
Gy zyt haars harten lust .
ZI
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,Zo Cod uw lieve leven fpgart ,
En onzeny wensch voldoet ,
Zo geev' by u een zagten aart,
Een deugdzaam rein gemoed,
Dat fleeds zyn vreugd in weldoen vindt,
Zich noon aan fchyn ve:gaapt
Dan zegent God ook ecus myn kiisd. . . .
Maar zagt. . . . myn ,"fantyen flaapt .
Mn zou kunnen ainmerken, dat a1le'Kinderen, met bet eind6
van het 3 Couplet juist Wet zullen flaapp . Doch dit raakt
ale Dichteres stet : haar 7awje fiep. En zy heeft zeker elk
Moeder, of Zangfler, - de vryheid gelaaten, om, indien - derzelver
kinderen niet zo fpoedig in flaap gezongen kunnen worden', -.Is
dit onderflelde kind, het zelfde lied dan Dacapo, of nog eons re
zingen ; en deeze Dacapo; naar tydsomflandigheden nog to vermeerderen, of een langer liedjen nit deeze Stuklens cc kiezen
zynde in dit Liedlen meer op de verbetering van bet hart van den
Zangfler, dan op bet in 't flaapwiegend kind gelet.
De nationale goedkeuring, welke door 5 drukken der Eerfle
Stnkjens is aan den dag gelegt, blykt niet minder aan bet greeti4
vertier der Plaatletis, a!s mede der Muzyk, vervolgens bier toa
uitgegeeven.
1,

Zaan - vreugd ; opgedragen aan de Zaan-landze ~eugd, beflaan,
de in een Yeizavieling van vrolyke, bourtige, veimeekelyke en
verkwikkende Gezangen . Meest nieuw,, en door bekwaame Dig .
ters gefleld : voorts zulke, die of niet in Driik, of zeer weinig in
Handen zyn . Te Zaandam by A. Tolk. In oCtava.

e Uitgeevers van dit Zaanlandsch Zangboekje hebben groo&
gelyk, wanneer zy in hun Voorbericht melden ; dat deeze
D
Zaanvreugd eigenlyk Wet gelchikt is, om de bedorven Zeden on-

zer Jeugd to befiryden of to verbeteren . By zommige Liedles it}
dezelve, als, het verlooren Poesfe ; het algemeen gezelfchap ; en
Portuur in de fiat ; dachten wy zelfs (in vergelyktng met de voorgaande Volksliedles) flan het nog in ons Vaderlanq, uit ;de Roomiche tyden overgebleven, fpreekwoord : waar onze hive Beer een
Kerk laat bouwen , daar ti ocht de Duivel daadelyk fen Kapel mast
to zetten . Op den tytel ftaat : Mufica dis curae efl, doch ter eere
van den Latynfchen Dichter, nit wiens cverk deeze woorden zyn
overgenomen, moeten wy alleen herinneren , dat by zeker veel
kiefcher Goden bedoeld heeft, dan men in deeze Zaanvreugd wil
ilreelen . Zy zouden nog beneden den laagi}ep kring der menfcher ;
geplaatst hebben moeten worden .
Hartelyk zuhen ivy ons over den fmaak der Natie verheugeq~
judten zy reeds aan een cerllen druk, zelfs aan .4, genoeg heeft!
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LETTER- OEFENINGENN
De Brieven van den Apostel PAUL!Js aan de Efefters , de
Colasfers en de eerf a aan f'imotheus ; nevens den Brief aan
Philemon . Vit het Grieksch vertaald ; met een herklaring .
Uitgegeven door E . H . GREVE . S. S. Th . Stud. Te De.
ventef, by L . A. Karfenbergh, 179o . Behalven het Voor.
berigt, Ago blddz . In gr . octavo .

j

N aer luid van 't Voorbericht van deft Heer Gfeve, is dit
Werkje opgelleld , door zynen Broedet , die , door
andere bezigheden belemmerd zynde, hem verzogt het zelvd
ter drukperfe to bezorgen, en de iiitgave op zich to ndnien ;
by welke gelegenheid, nevens de drie eerstgenoemde Brieven, mede evoegd is, de Brief aen Philemon . Oak ftaet
vender pug a volgen de Brief aen de Romeinen, vergezeid
van enige Verhandelingen, over zommige voorname Leerfukken, volgen de Apostolifche denkbeelden . -- In de
afwachting van bet laet(te, zullen de beoefenaers van Uitlegkundige Schriften het thans afgegevene met genoegen
kunneri doorbldderen, en ze zullen reden vinden, am na
het verder toegezegde to verlangeii . -- De Opfteller toch
van , dit Gefthrift komt alleszins voor als iemand, die zich,
met ene oordeelkundige oplettendheid, bevlytigd heeft, am ,
uit zyne eigen oogen ziende, van flaefTche navolgiug vry ;
den zin der Apostolifche voorftellingen iia to vorfchen , en
open to leggen . -- 's Mans Vettaling der gemelde Brieven, (niet beftaende in •e ne woordlyke overbren-ing, dies
dikwyls een Grieksch-Nederdnitseh moeily'k to verItaen zott
leveren,) is zo ingericht, dat het beoogde van cte geheele
gezegden en fpreekwyzen desApostels, naer den aeit onzet
tale, zonder echter to verre van 'too~~fpronglyke of to wyken , duidelyk voorgefteld worde . Flier en daer zyn 'er
enige beknopte aentekeningen bygevoegd, welken meerendeels ten nutte van min geoefendert dienbn ; terwyl de Autheur zyn Voorwerk indiervoege vetvaerdigd heeft, dat het
zelve inzondetheid de Verklaring vari den Tekst aen de
hand geve, voor de zodanigen, die zich op ene uitgebreider oefening toeleggen ; vanwaer dit, by dezen, bovenat
in aenmerking komt.
LETT . 1791 . NO . III
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Achtervolgens dat oogwit is bet Voorwerk vyf- of wel
zes-ledig. 'Er komt in, werweging . (i .) De fchryftyd der
Brieven ; ( 2 .) de Gemeenten , aen welken zy behooren ;,
(8r) de omfandighidetf, waerin die zich bevonden ; (4 .)
de dingen, die 'er de naeste aenleiding toe gegeven hebben.
,En vervolgens heb ik, zegt de Autheur, (5.) de
,, tydsomftandigheden, ,en de oognnerken, welke,de Apos• tel volgens dezelve Meek, gehad tJ hebben, met deri
• inhoud der brieven zelve vergeleken ;en,dezelve in orde
„ doorlopende, den zin zVtter gezegden en redeneringen,
• voor zo ver myn inzigt reikte, 'er uit,aangewezen ; bet
,, geen my zo veel nodiger voorkwam, als de reden van
,, veele uitdrukkingen en fpreekwyzen minder fcheen be• grepen to zyn ; des de lezer daarin, het wezentlyke der
• verklaring zql viuden . " -'--- En dit noopt, on%, to meer
daer ons beflek niet toelaet , bet beloop van djt alles,
dat veel lezenswaerdigs oplevert , behoorlyk • to ontleden,
den Lezer een ftael'uit it laetggenoena,ce gedeelte onder
het oog to b;engen . Zie hier 's Mans voorftel, wegens,
den inhoud des tweeden Hoofdftuks van. den Brief~aen die
van Colosfe , of , gelyk by in navolging van bet oudile
gebruik fchryft, Colasfe.
De Apostel had, volgens zyne aenmerking over jet voorige HoofdtLuk, inzonderheid van vers Ig tot 23, oogende op , en in tegenoverftelling van de ogdg, G,nostifche
Wysgeerie, zich uitgelaten over de voortreflykhei4 van -den
perfoon van Christus, deszelfs' magt, en de door hem te,
wege gebragte verlosfing ; en hier op legt by nu t zegt
onze Uitlegger voorts, „ in bet tweede Oapittel de reden,
ow welke by hun og deze wyze fchreef, nader aan den
dag. Ik wil u, zegt by, niet onkundig_iaten, hoe grote

zorge ik voor u en de Laodzceners hebbe, en de anderen die
my in perfoon niet gpien hebben ; dat zy vertroost mogen
worden
en eon vplko71ze7z en verfigndige verzekerdheid,des
geloofs verkrjgen,, en ;de GBHEIMEDIIS van den Fader an
Christus rege kennen ;t , ,waar alle fchatten , ~ri7c roOJias nal
?31e 1VwsEwc , van lWIIsheid en WETENSCH,AP in opgefloten
zyn, en nader vers 4 . Dit mean ik, dat u niemand verleiden moge, door fchynfchone redenen ; 'rant al ben ik met
hot lighaam afwezzg , , Pen zk egter met n;ynen geest by u ,
en verblyde my, als ik de goede orde in uwe gemeente aanfchouwe, en de grondvesten van uw Christelyk gelove . En
daarom, zo als gy den Christelyken Godsdienst hebt aangeno74en, blyft 'er op dezelve wyze nu ook in leven ;
en
v ordt
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wordt bevestigd- in 't gelove , zo alr gy (eerst) onderwezen
zyt geworden. Na deze voorbereiding meldt by vs . 8 . en
very. bull de-zaak zelve, welke hem voog de Colasfers en
de andere gemeenten, in then oord, zo bekommerd maakte. Pet -toe , dat u niemand ads een roof wegneme met de
Falofofie, en een ydele dwaalleer, volgens de overlevering der
menfchen, volgens de eerfte leerbeginfels van de wereld, en
niet volgens Christus . En waarom nu de flellingen van
deze Filofofie niet volgens Christus , dat is , niet met bet
Chrisrelyk gelove overeenkomftig waren , voegt by 'er in
't volgende `vers by ; daar by dezelve woorden, die by b©ven in den btief gebruikt had, weer herhaalt, 'Tt gv Avrcp
xaTOtxf6 tav To 7tAipc a TYJS OeOTVTOS, vant in hem it bet
ganfche grote ryk der Godheid an orde aanwexig ; aarµaTJxw"c,
lighamelykerwyze , doet by 'er bier voorzigtigheidshalven
by . Want de 'flerrenhemel , en zyn ftoffelyke bollen waren ieder zjgtbaar , en dat de Godheid dezelve met de
fchepfelen , the 'er in wiren, in goede orde geregeld zou
hebben, was door de reden zeker . Van de onzigtbare
en geestlyke wereld wist men daarentegen op aarde weinig
of niets ; en zo eene, als . d e Wysgeeren en de Therapeuten in haar zameiiftel geformd hadden, was buiten tegenfpraak een 16titere verfiering, waarvoor Been grond of bewys was . De%e' ditigen derhalven in aanmerking nemende , zegt by niet , als na deze Filofofie, het ganfche ryk
OcvevpaTixws, ptstelyker wys, of vat de Engelen en hemelfche ordeningen t betreft , maar PwµaTix :`wc, vat de lighaamlyke dingen aafsaaat , als - welker aanwezigheid zeker was .
Alleenly zou, ha deze bepaling , nu nog remand to Colasfe hebben kuhnen vragen , of Christus dgn alleen de
Heer en regeerder' der lighaamlyke wereld, en der ftoffelyke hemellithteh was , en niet van de Gcesten ? Dit komt
by derhalven tier voor, met - 'er onmiddelyk ( vs . i o .) op
to laaten volgen , en by is hot Hoofd , micM; 'Apxi~s xxt
E~ovciac, van' alle Vorftendommen en Magtgn ; verklarende
dus, dat, welke Aartsengelen en Hemelfche rangen 'er zyn
mogten , en welke magt en voprtreffelykheid enige dezer
onzigtbare wezcns in de Hemelen ook mogten bezitten,
Christus 'er de Heer en bet Hoofd van was , zo wel als
van zyne gemeente uit de menfchen .
Het t'zamenftelfel der Gnostiken dus in dit voorna t~I e
flak ten twedenznale uitdruklyk verworpen zynde, gaat by
voort, en keurt nog enige andere ftellingen van deze leeraars af ; de verpligting tot de befnydenis, de wets&i van
Ii I
Mo.
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Mofes, en de werkingen der Geesten op de menfchen, be .
treffende : In welken, fchryft by vs . ii ., gy ook befneden

zyt . met een befnydenis niet met handen gedaan , Iv Al
AzEYNget TO awµaTO; .r v AµapTswv zits capxoc , door de
vleeschlyke zonden van 't lighaam weg to doen, ; met een
Christelyke .befnydenis ; daar gy door den doop met hem, alt
't ware , begraven zyt ; waarby gy ook opgewekt zyt, door
't gelove van de Aragtige werking van God ; welke hem heeft
opgewekt van onder de doden, en u, die dood waart in zonden, en in uwen vatuurlyken voorhuid . Op dezelve wyze

fchryft by vervolgens (vs . 12 .) over de affchaffing van de
Mofaifche inflellingen door Christus ; en wel in de fterkfte
uitdrukkingen , die men 'er by zou kunnen bezigen. Hy
heeft ze , zegt by , weggenomen , en ze aan 't kruis genageld . Dog nog aanmerkelyker zyn de woorden, met welke
by over de vermeende magt der Geesten, en haar invloed
op bet menschdom, vervolgens vs . 15 . fpreekt . De Overheden en Magten ontmanteld hebbende (&wexavcaµsvac) heeft
hy, teen by zegepraalde, ze aan 't kruis ten Loon gefteld,
1v weippvlcia, om vry en zonder fchrikken bezigtigd to mogen

worden . Het Been zeker niets anders to kennen geeft, dan
dat deze Engelen en Overften der lugt, van welker geweld
en magt over de menfchen, men zig na ale Filofgfie zulke
vreeslyke denkbeelden had gemaakt , by den Christelvken
Godsdienst gebleken waren , niet die ontzaglyke wezens
to zyn , welken verdienden , dat men '-pr vooi vreesde ;
en dat 'er in tegendeel, door de kruisfigmg en opflanding
van Christus, zulke goedertierene oogmerken van God met
de menfchen , voornaamlyk met de gelovigen . openbaar
geworden waren ; dat bet tell enenmaal ongelooflyk wierd,
dat by enigen bozen geest then invloed zciu gelaten hebben,
dat by bun door zyn inwerking ongeliikkig of bovennatuurk boos maakte ; maar men 'er veel meer reden by had, om
Y n duivel 'en de boze engelen, als door Christus ganschlyk
beteugeld, en tegenwoordig de ongelukkigfte en magtelooste
der fchepfelen to befchouwen . Welke redenen, indien zy
ook met Eph . VI. io-i2 vergeleken Worden, de gewone
verkiaring dier plaatfe doen vervalten . Want die zig zulke
geringe gedagten van de fiagt der kwade Geesten maakt,
heeft zeker niet geloofd, dat de Duivelen bet bewind over
deze aarde voerden ; nog ter zelve tyd, dat by deze dingen
aan de Colasfifche Christenen fchryft, die van Laodicea(*)
te(') Ooze Litlegger naemlyk, loud den Brief, doorgaens ge .
noenid
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tegen een onzigtbaare werking van de Overbcden en Magten der lugt, als een magtigen en zorgelyken tegenfland,
ten ftry de willen opwekken.
„ Na'de ongegronde en bygelovige leerftellingen dezer
Wysge'reh dus genoeg wederfproken, en hunne afwykingeu
van de waaragtt a geloofsleer aangewezen ie hebben, gnat
by tot hunne zedeleer voort, en keurt de levensregels, welken deze leermeesters den menfchen vootfchreven , insgelyks af. Dat tf, iegt hy, (Vs . i6 . en veiv .) niemand oordeele
in fpys of drank, of ter zake van Feestdagen, of Nzeuwe

Manen of Sabbathen ; welke dingen flegts fchaduwen der toekomftige dingen waxen, vaarvan het lzghaam by Christus is .
Dat niemctnd u met zyn gezag overheer/che, her pogende door
u benaudheid, en een eerbied voor de Engelen in to boezemen
Daar by in dingen, die by niet gezien heeft, intreedt ; verwaand zynde op zyn vleeschlyk verftand ; terwyl by het hoofd
Zo gy met Christus
van alias (Christus) niet behoudt .
de eerfte beglinfels, waardoor de Wereld in haar blindheid

weleer tot enig begrip van God en deugd wierdt opgeleid,
nu, als 't ware, zyt afgeftorven ; wat worden u, als of gy
nog met de Wereld in onverftand en onredelykheid gelyk

ftondt , inzettingen gemaakt ? Raak niet ; Eet Met ; Roer
niet aan ; voigens de bevelen en leerftellingen der menfchen,
die flegts een gedaante van wysheid Jzebben, als men een ezgenwzllzgen Godsdienst oefent en iaag denkt , enz . In al het

welke men, zo de gezegden van den Schryver t'zamen genomen worden, de Gnostifche wysgeerte, in haar ganfchen
omvang, en in alle hare fl •e llingen, die tot vele onzekerheden gelegeuheid gaven, zo klaar en nadruklyk wedeFfproken vindt, dat het niet to denken is, dat dezelve teColasre
onder de genen, die de leer van Paulus volgden, verder
enigen opgang zal gehad hebben ."
Als een Aenhangzel tot dit Voorwerk, ter ophelderinge
van des Apostels Brieven, komen bier, in de zesde plaets,
nog euige aenmerkingen over de, verfchillende lezingen,
in onderfcheiden Handfchriften . Vermics de Autheur ten
oognoentd then aen de Ephefers, voor eeit Brief van den Apostel aen
die to Eaodicea, en roor deuzelfden Brief, waervan Col . IV. t6.
gewag getnaekt word . In het tweede gedeelte van zyn Voorwerk, gaende over de Gemeenten aen welken deoe Brieven gerich ;
zyu, voert hy, met beantwoording der tegenbedenhingen, gewiguge redenen aen, die de gegrondheid van dit zyn gevoclen vry
duidelyk flaven .
Ti 3
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oogmerk heeft, ook de oyerige Brieven van Paulus in hot
Nederduitsch uit to geven, zo is hot hem raedzaem voorgekomen, daer by toch nu en dan van verfkhillende le .
zingen, gelyk in dezen, zo oolc in 't vervolg, gewag moet
waken , den Lezer een beknopt verflag mede to deelen,
*an 't merkwaerdigfle omtrent die Handfchriften ., welken
ons deze lezingen aenbieden . Na dit algemene bericht
geeft by de voornaemf}e verfchillende lezingen op ., welken
omtrent de thans behandelde Brieven aenmerking vorderen .
En nadien, onder dezelven, de verfchillende .lezing,, i Tim .
III . i6 . , als byzonder gewigtig voorkomt:, zo neenit hy
ook deze bepaeldlyk in overweging . Men is bet naemlyk
onder de Oordeelkundigen niet eens, of melt alaaer moet~
lezen : Het geheim der Godzaligheid . 0 DAT of OE DIF
geopenbaerd is in 't vleesch : of wel, Bet geheim der Godzaltigheid ; pE(dat is ©sock GOD is geopenbaerd in 'tV6eesch.
Volgens ouzen Uitlegger is dit Verfchil, door' de beoordeeling der Handfchriften zelven niet wel to beflisfen ,
doordien 'er van de ene en andere zyde veel vooj en tegen bygebragt kan worden .. In die onzekerheid v ied. by
bet best, met den zamenhang van den tekst to rade to
gaen , om daer uit to beoordeelen, welke lezing de verkieslykfle zy : en dan komt bet hem voor, dat men zich
aen de laetfle lezing, O GOD is geopenbaerd in 't vleesch,
hebbe to houden .
Vervolg van fiichtelyke Leerredenen, door J. NEWTON, Pre.
dikant to Londen . Uit het Engelsch vertaald door re . VAN
WERKHOVEN. Tweede Stuk. Te Amfierdam, by M . de
Bruyn, 1791 . In gr . octavo, S6o blsdz.
Leerrede over den Lofzang der Gezaligden, uit Openb. V. 9,
Door J. NEWTON, Predikant to Londen . Vit hot Engelsch
vertaald . Te Amfierdam by M . de Bruyn , 1791, Zt$
,&r . octavo, go bladz .

V

an de aenleiding tot bet opflellen en de oorfpronglyke
uitgave dezer Leerredenen, hebben wy, voor eenigen
tyd , verflag gegeven (*) , en , even als we diestyds op,
merkten , dat de behandelde floffen , naer dat bedoelde,
ingericht waren , zo heeft zulks ook in deezen plaets .
IIet
(*) Zie N. 4lg . Mad. Lett. V D . bl . 58a .
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Pet hoofdonderwerp is en blyft 's ILeflands Verlosfingswerk ; bier wet byzonder ten opzichte van deszelfs vol .
trekking met zyn Hemelvaerd, de heerlyke en zalige vruchtgevolgen daervan , mitsgaders de dankbare lof aen Gode
en Jezus Christus toegebragt ; welke ftoffen , zyn Eerwaerde, volgens - zyne bekende leiding vari Godsdientlige gedachten , gelyk alvoorens , ftichtelyk behandelt .
Hierby heeft men, in 't Nederduitsch, Dog afzonderlyk
gemeen gemaekt 's Mans Leerrede over den Lofzang der
Gezaligden, uit Openb . V. y . Gy hebt ons GODE gekocht
met uw Bloed, uit alle Geflachten, Talen, T>olken en Natien .
In 't oorfpronglyke behoort ze by de voorgemelden , en
tot dat tweede Stuk, bet welk anders ene, aen bet overwoogen onderwerp eigen, Leerreden mist . Men heeft Diet
goedgevonden , de reden van deze fchikktng gemeen to
maken ; doch, waer dezelve ook to zoeken zy, de Lezer
is 'er Diet door benadeeld ; mogelyk is zy zommigen,nog
al gevallig . _Zy, die de geheele verzameling tier Leerredenen van zyn Eerwaerden bezitten, kunnen 'er deze byvoe .
gen : en zodanige Lezers, dien 't aenkoopen van 't geheele
Werk Diet behaegt, kunnen nu deze Leerreden afzonderlyk houden ; waertoe veelligt de een en ander nog al be •
woogen zal worden, ter oorzake van de byzonderheden,
waerop de Eerwaerde Newton zyne gedaehten , in dezelve, gevestigd heeft . Buiten het behandel"en van de gemetre
plaetzen der Godgefeerdheid over bet Verlosfingswerk als
ene Kooping , of liever Vrykooping , door een Losprys•,
to weten, bet Bloed van Christus, en deszelfs uitgef}rekt
heid, waeromtrent zyn Eerwaerde zyne vroegere voorftellingen deswegens hier nader opheldert, bepaelt onze Leeraer
zich ten laetfte tot ene gezetter overweging van 't geen
bet gezicht, Openb . VIE, voorgedrageh, hem aen de hand
fchynt to geven, ten aenzien der wyduitgebreidheid van
bet Verlosfingswerk . By vermeet zich niet daeromtrent
een beflisfenden toon aen to nemen ; en geeft zyn, met ene
behoedzame omzjchtigheid , geopperd gevoelen hierover
Diet hooget op, dan voor ene waerfchynlyke gisfing .
Ene gisfing , die aen zommige Lezers, 't zy bepaeldlyk
tot het gezicht , of wet in 't algemeen tot de zaken zelven , nog at aenleiding tot nadenken zal kunnen geven ,;
4 t welk ons to eerder noopt , om dezelve alhier voor to
dragen . Ze is van dezen inhoud .
„ Door de honderd vierenveertig duizend, die verzegeld
tearen aan hunne voorhoofden - een bepaald voor een onIi 4
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bepaald genoomen, zoo als seer gemeen is, in de heilige
Schrift - verllaa ik die geenen, welken, tot jaaren van onderfcheid gekoomen, en leevende waar het Evangelij be .
kend is, in that gefteld worden, om openlijk en zichtbaar
belijdenis to doen van' den Godsdienst, en als gemerk~ zijn
aan hunne voorhoofden I en kenbaar, wiens zij zijn , door
hunne vrijmoedige en ftandvastige affcheiding Van den geese
en de zeden der weereld, die in hot booze ligt.
En
door de ontelbaare meenigte, welke van deezen uildrukkelijk
aonderfcheiden wordt, zou ik verftaan, die geenen, welken
elders genoemd worden, des HEER$N verborgenen (*), en
gelooven, dat deezen waarlijk one zeer groote fchaare uitmaaken, welke door Hem, die .kent de geenen die de zijnen zijn, vergaderd wordt uit alle Geflachton, Taalen, Yolken en Naatf en. -,--- Deezen zou ik onderfcheiden in de
volgende klasfen
„ t . Ki.Et a kinderen . - klet koomt mij voor 't minst
hoog waarfehijnelijk voor, dat de ZALIGMAAKE&, wanneer
I3ij zeide : Laat do kinderkens tot mij koomen, en ver4indert
ze niet ; want derzulker is het Komngri~'k der heinelen (f),
niet alleenlijk wil leeren, de noodzaaklijkheid, om to worden als kleine kinderen, in eenvoudigheid, en andere hoe_daanigheden, zonder welken wij, gelijk de HEILAND elders
verkiaart (§), in zijn Rijk niet kunnen ingaan ; maar dat
1Hij ons Gene daadzaak bekend maakt - naamlijk deeze : Dat
bet getal der kinderep , die werkelijk GODS gekocht zijn door
zijn Bloed, het getal der volwasfen Geloovigen zoo zeer
verre to boven gnat, dat, vergelijkender wipe gefprogken,
zijn Koi ngrijk gezegd mag worden, uit kleine kinderen to
'beflaan . -- De Apostel PAULUS fpreekt van dezelven, als
die met ezondigd hebben in de gelijkheid van ADAMS overtreeding *
d . I . mgt toetlemming van hun veriland en wil .
Eu wanneer hij zegt : Wij allen rnoefen geopenbaard wprden
voor den Reehterfloel Van CHRISTUS ; dan voegt hij 'er bij :
,Op dat een iegeltjk wechdraage het geen door het ligchaam gefchiedt, naar dat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij
kwaad (1). Maar kinders, die in hunne kiudsheid (lerven,
hebben niets, in het ligehaam gedaan, noch kwaad * noch
goed . I-Iet is waar , zij zijn van natuure boos en 'bedorven, en Inoe ;en, zulleu zij zalig worden, eeue bovennatuur-

( 5,

(*) Pf.

YLV1II .

a.

LXXXIII: 4 .

(*) Rem. V.

(j;)
1,4 .

Matsh .

(1)

2

XIX . I4. .
Io .

Ker. V.

(§) Matth.
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tuurlijke verandering ondergaan . En, fchoon wij niet begrijpen kunnen, op welk eene wijze die verandering geichiedt, kan ik ecliter niet denken, dat iemand zoo flout .
;noedig.zal zijn, van to beweeren, dat her onmoogelijk zoo
weezen, dat kleine kinders zalig wierden . Maar dezelfde
Map, die zulk eene verandering in fommigen to weeg
brengt, kan dezelve ook in alien to weeg breugen . - En
daarom vitide ik mij geneigd om to gelooven, - zoo lang
de 5ghrift het mij niet yerbiedt, - dat aile kleine kinderen,
uit alle Geflachten, Volken en Naatftjen, zonder uitzondering, die iterven,vc or dat zij bekwaam zijn om naar de, gelijkheid van ADAMS overtreeding to zundigen, en die niets
in bet ligclaam gedaan hebben , waarvan zij rekenfchap zouden kunnen geeven, -- begrcepen zijn in de Verkiezing der
Genade (*)
Zij zijn gebooren voor eene beetere Wagreld,
dan deeze . Zij treeden 'maar even deeze rampwoestijn in,fchielijk gaan zij dezelve door, - hunne kleederen warden
gewasfchen en wit gemaakt in her Bloed d .-s, Lams, .- en
worden, om zijnen wil, gevoerd voor coos Troon .
aagt iemand mij ; Waar is de fcheidlijn ? welke is de oudom , op welke kinders voor daadelijke zonden verantwoordlijk worden ? - Ik maak geene de minite zwaarigheid , om bier rondborftig mijne onkunde - te belijden .

t

weet he ; .
„ s . Iit breng 'er toe, een yolk, verborgen onder de meest

GOD

yerbasterde Maatfchappijen in her burgerlijke of kerkelijke,
welken den naam van Christen Maatfchappijen draagen ; -alwaar onkunde en bijgeloof, of dwaalingen - welken, hoc
ook verfijnd, niettemin ftrijdig zijn tegen her Evangelij algemeen heerfchen , en haaren invloed oefeneu . War kan
aan een verlicht en menschligvend gemoed beklaagelijker
voor(*) [Dic ftnkbeeld is thans velen Ledcn der Nederiartdfche Kerke
ook aennemelyk : intusichen is 't ons,in gemeenzatne gefprekken,
voorgekomen, dat m,n zomtyds desaengaende huiverig is, als
vreezende dat bet niet inftemc met de vastgeftelde Kerkleer . Maer
bier omtrent vervalt bet bedenklyke genoegzaem, ale meb nagaet,
dat een Gefchrift van den Heer Dtesbach, waer in dit gevoelen
opzetlyk beweerd word, (Zie Hedead. Vaderl . .4etteroef. 111 . D .
bl . t ; .) eene Kerkelyke gaedkeuring heeft ; en daerby voegt, dat
de Hoogieeraer Meyer, in zyne Verhandeling over dit oaderwerp,
getoond heeft , „ dat dit gevoelen geenszins aenloopt cegen,
„ inner zeer wel overeenkomt met, her aengenomen Leerftelzel det
~, Ne4lerlandfche Kerke ." Zie N. A. Y. Lett. 11 D, bl . I7 .]
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voorkoolnen , dan de algemeene ftaa_t , -der Roomtche en
Griekfche ~Kerken, waar de overleveringen, Uitvindingen,
en leeringen van menfchen, een fleep van groortiche en lastige plegtrgheden, bet vertrouwen op Misfen, ~3aetedoehihgen en Bedevaarten, op Legenden en gewaande Heiligen',
de voornaame trekken, van den openbaaren Godsdienst uitmhken ! Veele Volken zljn in die dikke dpisternis gewikkeld ; dock• zij zijn niet geheel verftooken van de heilige
Schrift . Eenige gedeelten derzelve zijn in de inrichtingen
van hunnen Eerdienst ingeweeven . En wij ~iunnen niet
twijfelen, of 'er zijn van tijd tot tijd en1c I Iierfobnen onder hen geweest, die, ondanks de nadeelige omftandigheden en vooroordeelen hunner opvoeding, het leveh en de
kracht der waare godvrucht gekend en ondervonden hebben . --- 'Er zijn, desgeliJks, order Proteftanten, :tekere
Leerftelfels, welken, pffchoon onderfteund door Geleerden, en door veelen omhelsd, nogthans zoo Weeinig met
den regel van bet Nieuwe Testament overeenftenhmen, als
de groffte dwaalingen des Pausdoms . En evenwel ontmoet
men onder dezelven hier en daar menfchen, die door de
werking van den HEILIQEN GtEST, , welke hen de Sehriften
doet vaftaan, wijzer gemaakt worden dan hunne Leeraars,
en die-- fchoon tog-gekluisterd door eenige misvattingen en
vooroordeelen - over het geheel blijken geeven, dat hunn0
hoop gevestigd is op de eenige ver.zoening, dat zij GODE
gekocht zijn, en dat zij - bet geloof,bezitten , welk door de
liefde werkt, bet hart reinigt ; en de weereld overwint .
„ 1 . Ik zal nog een flap verder gaan . - Gefteld, dat
een Heiden, ontbloot van de Genademiddelen, door weWen
de bekeering gewoonlijk wordt gewerkt, gebrsgt v ierd tot
een gevoel van zijne ellende , tot een befef van de ledigheid
en ijdelheid der aardfche dingen, tot overtpiging, dat hij
niet gelukkig zijn kan, zonder de gunst van den grooten
HEERE der Weereld, tot een gezicllt van fchuld, en begeerte naar genade ; en dat hij , offchoon geene onderfcbeiden kenriis van eenen Verlosfer hebbende, uit'Jet binnens't
van zijn hart riep tot bet onbekende nPPERWEZEN,op deeze
of dergelijke wijze : Ens entium , m ferere mei ! Trader en
Bron van alle Wezens, ontferna U over mil! Vie zal bewijzeh, dat zulk een gezicht, en zulke begeerten, in bet
hart van eenen zondaar ontftaan kunnen, zonder de krachtdaadige werking van then GEEST, om welken mede to deelen de Heer JESUS verhoogd is? %Vie zal durven zeggen ,
dat bet Bloed van CHRISTUS geene genoegzaame kracht zou
heh,
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hebben, om eenen zondaar, met wien bet dus gefleld is, to
zaligen, al had,hij nooit van zijnen Naam gehoord? Of wie
k--.n mgt dugti a bewijzen aantoonen, dat bet geval , welk
A onderfteld ebbe, uit den ,cart der zaake onmoogelijk
Doch ik hou ftil ."
zoude zijny
Vier Leerredenen, over het wederzien in de Eeuwigheid, ;
door c . G . RIRDECK . Uzt het Hoogduitsch vertaald . To
Amfleldam bij M . de Bruin, 1791 . Behalven de T'ooreden, iQo bladz. in gr . oE:avo.
~ortlings zagen wy bet hier opgenQemde Onderwerp be .
~, handeld, door den Heer Engel, op enen redeneertrant,
die de blyde verwachting van dat wederzien tot ene hooge
waerfchynlykheid brengt (*) . Zy, die 'er mede ingenomen
zyn , (en wie , die ene gevoelige ziel heeeft , is bet niet !)
hebben, zo 's Mans voorflel hilnne aendacht enigen tyd bezig gehouden heeft, bet zelve ongetwyfeld ,met genoege`n
pverwoogen ; en de zodanigen zullen ook gewis deze Leerredenen van den Eerwaerden Ribbeck over dit Stuk, waniieer ze hun in handen komen, met gene mindere gretigheid
doorbladeren : en zich , niet zonder aendoening , verjlan .
diglyk verfterkt vinden •, in dat flreelende vooruitzicht . -Het zelve volftrekt zeker to bewyzen, mag onze menschlyke krachten to boven gaen ; maer, een Man als Ribbeck,

is, naer uicwyzen dezer Leerredenen , overeenkamftig met
zyne hoop, bekwaem. o m bet zo aenneemlyk voor to dragen,
dat hy, door deze zynebefchouwing, ,, die geenen, wel• ken bet uitzicht in de toekomflige waereld to vooren reeds
,~ aangenaam was, in die gezinning bevestige, en musichicn
• ook menig hart,dat to veren daaromtrent keel was, daar
• vocr verwarme en gewinne ." --- Ten einde dit, zo
veel,mogelyk, ap beredeneerde gronden to wege to brengen ; fcjikt zyn Eerwaerde de behandeling van dit Stuh ,
Qnder vier afdeelingen.
I . 's Mans eerfte Leerreden is bepaeldlyk ingericht, om
to onderzoeken : Hoe wy ons het wederzien na den dood voor
to flellen hebben P En hieromtrent gaet by vooraf enige valIche denkbeelden tegen ; waerop by verder doet zien, welke
de waerfchynlykfle en waerdigfle denkbeelden zyn, die tvy
ons van to maken hebben . Men behoort, omtrent dit
on*) Zie boven, bI . 254 .
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ouderwerp, wel gedachtig to zyn, „ dat wij ons den ei,, genlijken aart, en de wijze des wederziens in de eeuwig„ held, onmoogelijk gantsch duidelijk en volledig voorftel„ len kui~nen ." En tevens to bezeffen, dat het zich met
gene zekerheid laet-bepalen ; „ of, en in hoeverre, het we• dcrzien na den dood een eigenljk bij ten zijn, of liever
• een beflendig zamenwoonen met onze gelievden op eene
„ en dezelfde plaats , wezen zal ." Daerbenevens flaet ook
in agt to nemen,,dat- wy ene onzekere hoop zouden voeden,
wanneer wy'in hit toeitpmftige verwachten wilden, „ eene
„ eigenlijke vernieuwing en herflelling onzer tegenwoordige
• uitwendige betrekkingen met onze bekenden ."
Het
ongegronde dezer"tfWkbeelden aengetoond hebbende, flelt
by ons het volgende, al4 het waerfchynlykfte en waerdigfte,
voor. „ Wij hebben to denken aan eene verbindtenis, ge„ lijk met alle zalrgen''in bet gemeen, zo ook inzonderheid
„ met hiin, die wij, hier gekend en bemind hebben, waar
,, bij de , errinnering aan onze aardfche betrekkingen en lot„ gevallen ten grondflage ligt, en waarin wij, met onzen
„ toenmaaligen wederzijdfchen toefland bekend, elkanderen
„ onze gezinningen en gevoelens wederzijds mededeelen,
„ en gemeenfchappelijk bet goede werken en het goede ge„ nieten zullen ."
Il . Op deze bepaling der voorftellinge, welke in de eerfle
Leerreden breeder ontvouwd word, volgt in de tweede ene
overweging van de gegrondheid der hoope op een toekeinftig
In dezelve ieid de Eerwaerde Ribbeck ons
wederzien.
op , om na to gain , dat de Rede althans 'er niets onmogelyks of tegenilrydigs in vind ; ja dat zy dezelve, veel
eer voor hoogst waerfcbynlyk erkent. De gronden, in 't
laetfte opzicht, door hem aengevoerd s zyn de drie volgen.
den . „ (i .) De wench, om die geenen, die wij hier ge .
• kend en bemind hebben,, aan geene zijde des grafs den.
„ maal weder to zicn, fpreekt luid en verflaanbaar in ons
• alien, is ons alien natuurhjk, en aan onze beste,edelfle,
„ gewaarwordingen tkn naauwften verknoeht. ...~ Zou
• God, die ons niet bedriegen wil, deezen wensch, dien
,, by ons ingeboezemd heeft, nlet vervullen2"- (2 .) Die
vervulling is ongetwyfeld to meet to verwachten, ,, daar de
• eeuwigheid eene zeer wezenlijke en edne der zoetfte vreug• den minder voor ons zou hebben, dan zij hebben kan,
• wanneer in dezelve geene erinnering aan ons tegenwoor• dig leven , en geene vernieuwing onzer aardfche verbind„ tenisfen plaats hadt ." Hierby komt (3 .) „ dat de. eeu~, wig,
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,~ wigheid, naar de uitdrukkelijke verzekering der Openba.
„ ring, den goeden menfchen alles ophelderen moet, wat
„ bier voor hun in Gods wegen en leidingen ondoorgronde„ lijk was ; zij moet hun al bet goede, dat zij, zonder daar
,, voor beloond to worden, bier op aarde deeden , en al bet
lijden, dat zij onfchuldig droegen, vergoeden . - Dit
beide nu fchijnt , zonder erinnering aan bet tegenwoordig
leven, en zonder vernieuwing onzer aardfche betrekkingen, onmogehjk to zijn ." - En deze gronden der Rede
orden, zyns oordeels, krachtig verflerkt, „door de wenken, die de Openbaring, en vooral bet Evangelium van
onzen Heer j . CH . , ons van bet wederzien in de eeuwig .
heid geeft ." Deze wenken vind by, in bet voorflel we .
ens den Ryken Man, Luk . XVI, 1g-3t, in de tael van
ezus aen den gekruifigden moordenaer, Luk. XXIII . 43 ;
'i 's Heilands fmeekbede, j ob . XVII . a t ; en in de Apostofche betuigingen, i job . III. a . Phil . I . 23 . i Th . IV . i7 .-3it alles loopt, gelyk by tracht to doen zien, to zamen,
om alle twyfeling to verbannen, en flelt ons in flaet, om
alle tegenbedenkingen tot zwygen to brengen .
III. Na dus de geloofwaerdigheid zyner voorflellingen,
betreffende bet wederzien in de eeuwigheid, zo niet tot ene
bewyslyke zekerheid gebragt, ten minfle op zedelyke gron+
den aenneemlyk gemaekt to hebben, zo verledigt by zich ,
in ene derde Leerreden, ter aenwyzinge van den invloed,
welken die hoop des wederziens op de regeling van ons ge .
drag heeft . Die hoop, naemlyk, ,, moet ons, (i .) be-

„
„
„
„
„

wegen, om na den hoogst mogelijken trap van inwendige
volmaking en veredeling to flreven, en voornamelijk de
gevoelens van goedhartigheid en deelneming in ons to
onderhouden en to verflerken . Zij moet (s.,) bet goede
oordeel en de liefde van anderen voor otis belangrijk maken, en ons tot een nuttig, regtvaardig en liefderijk ge„ drag opwekkeia . Ook moet zij ons (g .) de plichten van
„ rechtvtardigheid en goedheid, Iegens afgeftorvenen, met
„ meer ijver doen vervullen ."
Onder vele opwekkelyke bedenkingen over dit onderwerp is gene van de miiifte
deze . „ Wy zullen elkander wederzien ! Voor den onregt„ vaardigen zo wel als voor den regtvaardigen, voor den
„ liefdeloozen en voor den menfchenvriend, voor den wree„ den en den zachtmoedigen , voor den onverzoenlijken en
„ hem die gaarne vergeeft, zal eens een wederzien plaats
„ hebben ; maar flechts voor dezen zal bet de hemel zijn, ; en voor geenen de hel met alle zijne folteringen. -- Of.
,, fchoom
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• fchoon de zaligen boven wraak en toorn verheven zijn i
• zo zou toch uw eigen geweeten de verwaarloozing uwer
• piichten, zo jekens de menfchen in 't'algerneen, als by• zonder jegens Ouders, Echtgenoten en Kinderen, hen
• verfchrikkelijk genoeg aan u wreekerl ; en deze verwaarlo.
• iing, en de daar uit ontflaane befmetting van uw hart,
„ zou u zelvs wel voor eene wedervereeniging en verkeering
• met bun kunnen onvatbaar maken, en u dezelve doen
„ verliezen ."
IV. Eindelyk beflnit de Eerwaerde Ribbeck zyne behandeling van dit Onderwerp, in ene vierde Leerreden, gefchikt,
ter ontvouwinge van de troostrijke gevolgen der hope des wederzie'ns : welken boven al plaets hebben in drieErlei omftandigheden . „ (i .) Wanneer wij hier miskend worden, door
menfchen, wier oordeel voor ons belangrijk en achtbaar
• is. (s .) Bi fmartelijke verijdelingen van onze uitzich„ ten en weni~chen , near bekendfchap en verkeering met
• goede menfchen . En laatflelijk (3 .) bij de fcheiding van
• onze geliefden door den dood ."
Zyn Eerwaerde ftelt dit alles, zo in 't befchouwende als
in 't betrachtende, gansch innemend voor ; en men word,
op 's Mans redenerende denkwyze, en manier van voordragt, zo al niet volkomen overtuigd, bykans genoodzaekt,
om, in navolging van Cicero, (fpaekende van de onftervelykheid der menfchelyke ziele,) to zeggen : Zo ik hier in dwael,
dat 'er ene hoop des wederziens zy, dan dwael ik gaerne, en ik wil Met, dat men my deze dwaling , 4aerzn ik
zo veel vermaeks vinde, zo lang ik leve, ontnemen zal .
De .7®odfche Gefchiedenis in 't algemeen, en die van ABRAnAM in 't byzonder .
13efchouwd in drie Verhandelingen .
Uztgefproken zn het Amfterdamsch eerJte Departement der
M11aatfchappy , tot Nut van 't Algemeen . Door T rrR
BRUINE. Te Amfterdain by H . Keyzer, 1791' in
n gr.
octavo, 149 bladz .
et onderwerp van de eerfle dezer drie Verhandelingen
fl is de Yoodfche Gefchiedenis in 't algemeen ; en de
twee volgende gaen bepaeldlyk over de gefchiedenis van
Abraham. -In derzelver uitvoering heeft de Opfleller niet
zo zeer bedoeld, deze onderwerpen, naer de regels ener
onderzoekende oordeelkunde, to beharrdelen , als wel om
zynen Toehoorderen het voortreflyke en leerzame , dat derzel-
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fCelvtr befchouwing aen de hand geeft , voor' den geest to
brengen . -- Dit althans , moeten we, naer ons inzien, uit
den inhoud afleiden ; en men heeft, volgens de daeirn geder Ge4ane toezegging, nog ene foortgelyke . overweging
fchiedenisfe van 3 ofef to verwachten Byaldien her hog
tyds genoeg is den Autheur wegens zyn opftel een goeden raed to geven, zouden wy hem raden, de Gefchiedenis van Yofef wat levendiger to behandelen, daft in ene
voordragt van die natuur enigzins vereischt word .
Antwoord der Nederlandfehe Yooden, op de Brieven door den
Welgeleerden Heer J. PRIESTLEY, gefchreven aan hunne
Natie , over de baarblijklijkheid van het Christendom ,
door 0 . B . G . Te Rotterdam 'bij J . Pols, 1791 . In gr .
oftavo, E8 bladz .

it dit Antwoord, bet zy bet dan daedlyk door iemand
U uit de Jooden, of, bet geen waerfchynlyker is , door
een Chiisten gefchreven zy, blykt genoegzaem, dat de
fchryfwyze van Priestley in zyne Brieven geenszins vol .
doendee is, om de Jooden ter omhelzinge der Euatlgelieleer over to halen . Had men zich bier toe, in 't opftellen van dit antwoord, bepaeld, dan zou men 't ene gereelde wederlegging hebben mogen noemen . Maer de Op .
eller heeft, *aer 't fchynt, geestig willen zyn, door 't
Stuk een keer to geven , als ware Priestley gefchikt, om
den Christlyken Godsdienst to verzaken ; bet well: aen dit
Antwoord een haetlyken draei geeft . Een draei, die to
sneer to wraken is, om dat deszelfs Opfteller ongetwyfeld
genoegzaem verzekerd is , dat Priestley gene de minf'e
aenleiding gegeven heeft, om hem, (fchoon by de tegenwoordige Leer van 't meerendeel der Christenen als zeer
verbasterd inzie,) to verdenken van de Christlyke Leer
zelve to loochenen .

W

d

Korte Aanmerkingen op het Refultaat van PURGOLDS meer
dan vyftag jadrige overdenkingen over den Godsdienst van
JESUS . Door CAREL PANTEKOEK, Predikant to Breda .
Te Breda, by W . Oukoop, 1791 . In gr . oftavo, 45 i'l .

D

at de Eerwaerde Pantekoek gansch anders over den Gods .
dienst van Jttisus denkt, dan de EerWaerde Purgoldr,
zal

476

C . ?ANTESOEY TEC

PURCOLIiS.

zal niemand vreemd voorkomen ; en 't is ter diet oorzake
ook niet oneigen, dat by,. in zynen yver voor zyne denkwyze , enige aenmerkingen op dat Refultaat voordrage .
Zulks ftaet hem zeker even vry, als bet anderen vry ftond,
om bet Refultaat ook in onze tale bet licht to doen zien . De
onderzQekende' Lezer mag bet eire en andere onbevooroordeeld nagaen I Intusfchen mag de Eerwaerde Pantekoek zy
nenn aenhang, als helden, oproepen tot den ftryd ; en met
opzicht tot zich zelven betuigen : ,, Heb ik, de geringfte
• myner broederen, my aangegord ten ftryde, bet was in
„ den naam des Heeren . Hy zelf ruste my, meer en meer,
„ toe , om zyne oorlogen to voeren ! Hy leere my de ban.,
• delingen van bet zwaerd des Geestes, om treffende fla„ gen toe to brengen aan de Philistynen, die de flagordenen
• van mxnen Godt, onbefchaamd, durven hoonen!"
Zo fpreekt by, als een moedig en vertrouwend Held .
Edoch ! hoe zullen wy dit overeenbrengen, met zynen
wensch ter be paling van de vryheid der drukpers daerom+
trent ; met de betuiging van zynen Vriend, io den aenvang
van dit Gefchrift gemeld ; „ dat bet noodzaaklyk zy, de
• onbepaalde vryheid der fweetende drukpers, door fter .
,, ker arm, to kluisteren, en, door Hooger Macht, van
„ Gods Beiligdom to weeren , al wie deszelfs gebindzels
• poogen los to maaken ." Heeft dit toevlucht neemen tot
den Vleeschlyken Arm niet bet voorkomen van een wan+
trouwen op de Geestlyke Wapenrusting ?
Verhandelingen uitgegeeven door het Zeeuwfche Genootfchap
der Wetenfchappen to Vlisfinge . XIVde Deel . Te Middelburg by P . Gllisfem, 1790 . Behalven bet Voorwerk s
582 bladz . In gr. octavo.
(Vervolg en Sldt van bl. 430.)
ierop volgt nu de Befchryving van een Fungus, door
fl den Hoogleeraar P . LUCHTMANS, die zich geplaatst
bad aan den Hiel van eenen .7acob van Wyk, een Leideke
kersknegt, van omtrend 42 jaaren oud ; deeze Man ont
dekte, ruin drie jaaren v66r zyn Dood, eenc kleine verhevenheid aan den hiel van zyn rechter Voet, die hem,
behalven dat ze zomwylen eene lichte pyn veroorzaakte,
weinig ongemak gaf ; de Lyder dit voor een verharding
van bet Eelt der -hak aanziende, fneed dit fomwylen , eat
in
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in den beginne, met verlichting af ; dan dezelve toeneemende,
formeerdp een Gezwel ter grootte van een knikker, teffens
pynlyker wordende, en den gang moeilyker maakende ; men
appliceerde daar een plaaster op, en deeze fcheen in den beginne ook van nut to zyn, maar bet was van geen langen
duur, een antler daar op gelegd deed weinig vrucht, pyn
en zwelling vermeerderden ; een Chirurgyn, daar over geraadpleegd, appliceerde he, Empl. de ranis, cum ~Vlercurio , ook
deeze bracht eenige verzagting to wege ; toen wierd een pap
van wittebrood, in zoete melk gekookt, daar op gee gd,
dock het ongemak wierd grooter en pynlyker ; vervolgens
een nit havergort, vlierbloemen, uijen en oude boter, dock
met even weinig nut ; bet Gezwel had nu de grootte en gedaante van een Ganzen-ei : toen wierd 'er door zyn Chirurgyn tot twee reizen een zalf, welks voornaamfte ingredient
Rottenkruid(4r enicum) was, op gefmeerd, de korst weggenomen en ge carifieerd, met terpentyn-olie afgewasfchen
en eenvoudig verbonden ; dan bet Gezwel wierd hierdoor
pynlyker en grooter, zo dat men in de maand July 1784 betloot om bet of to binden : dit gefchiedde ; maar binnen
weinig tyds groeide bet wederom zo merkelyk aan, dat zyn
toenmaalige Chirurgyn bet befluit nam om bet of to fnyden,
bet welk ook met weinig bloedftorting verricht wierd ; dock
de overgebleeven wortel trok binnenwaards, formeerde zich
een holte, waaruit een fungeus uitwas opkwam, bet welk,
niet genoegzaam bedwongen zynde, zich naar alle zyden
uitbreidde, en tot eene aanmerkelyke grootte aanwies ; deeze
beftond uit verfcheidene kleinere vleeschklompjes, die zich
vertoonden als een groote tros aan een dunneren Reel hangende ; van half September , toen deeze fungus bykans g
duimen omtreks had, tot op den a8ften dier maand, was by
reeds tweemaal grooter gewordi n , en begon to bloeden , terwyl, na evenredigheid, alle de omftandigheden van den
Lyder verergerden ; dusdanige bloeding viel inzonderheid op den nacht tusfchen den 27 en 28ften September
voor, welke niet, dan met veel motite, door bet Liquor
Stipticus van LOOFF geltelpt wierd. Na dat in eene behoorlyke Genees- en Heelkundige confultatie door zeer kun .
dige en ervarene Mannen, alles, wat ter zaak diende, rype .
lyk overwogen was, waarvan in dit Stuk de volledige in •
houd opgegeeven word, befloot men eenparig tot de afiet
ting, welke gelukkig voltooid wierd, en waarvan de gevol .
gen in den beginne alles goeds beloofden, echter, na evenredigheid dat de wonde genas en de ettering minderde, ontLETT . 1791 . NO . 11fton .
Ka k
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itonden 'er benaauwdheden, koortzen, etlz . Waaronder db
Lyder op den 7deri February eindelyk bezweek . Op dit
V eihaal laat de Hoogl'eeraar een Ontleedkundige Befchrytviitg van bet ongemak, met eeile daarby gevdegde naauw~kenHbe .dteeZding, volgeil . --- Uit de verl'chynfels, by
bet openen der 'Borst ontdekt, en andere redenen meer,
word bet geaoegzaain be*e'Azen, dat -, gelyit de Hoogleeraar' in 2ytle Voora'Ffprank reeds at'ngetoond had, diktverf to ebeliren, ook dit ongemak beftond it'i eene fchadelyke fe Ye, in bet liclraam ,e0*md en opgehdopt, wel
ke de Natuur met een heilzaam oagmerk i iar een afgelege
dell verplaatst had, waardoor, i'ndien hetzelve diet in den
beginne zeer onkttn'dig en kwalyk behandeld was, de Lyder by hetzelve nag jaaren fang had kumlen leeVen .' Veele
allernl1ttigfte Lesfen , bekT Voor den Geneer- en Heelkundigeil worden in deezie Befchryving van den Hoogleeraar gevottden , welke- nOoit to veel kunnen overdagt
wordtn, en die by alle zoortgelyke gevallea nimmer behooren uit het oog verlooten to worden .
De fioogfeeraar c . Dir WirO, in zyne fraaije Verhandeling over de Vergifren, tot fiet Ryk der Dieten betrekke=
lyk, geeft, in eene daa'rtde voorafgaande Inneiding, een
kotte fchets der oude en nietlwere &hryvers , welke
dyer de Vergiften hebben gebandeld ; vervo1gena sets over
die, vvelke tot bet ryk'det Beegf1ofen of heft PlMntenryk
behooren, geiegd hebbende, gaat by tot zyn rneer bepaald
onderwerp over, en fpreek-t-eerst van de verfchillehde uitvverkingen der onderfc-heidene zOorten -van Dierlyke Veriften in bet algemeen . Wanrop by data- nvergiat tot dE
Sla'ngen ep Adderen, der2elver venyn, de zitplaatzen daar
van, cte hevigheid, en Van xbmn1igen de hoeveebeid, der
Vergiftfoffe, &ie 'er nodig' is om eertiig Dier of Mensch to
dooden ; hierop vOlgt de Tarantula, de Scorpioen, vervolgens de beet der dolgewordgne Dieren,waarover de Hoogleer'aaz zeer naauwkeutaig, efi met aanhaalin`g der voornaamtite Schryveren, handelt, en befluit hetzelve met de
uitdveikitig van bet eeten der vergiftige Mosfelen to befchryven, dvaarvan de oorzaak aan de Inuit of Eijeren der
S'tradlkwalie toegekend word .
Her 'flier op volbend verflag van eenige Proeven met bet
Cujirtim Ammoniacum, geiiotiten door den zeer kundigen
Doctor E . J . TIIOAUSSEIV a T$UESSI"NK, behelst een aantal Waarneemingen met dit-Geneesmiddel, in Ze'nuwziekten
van verfchillende geaartheid gedaan, en de gehikkige uitw er-
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werking welke hetzelve in veele geltad heeft ; by ge.
bruikte daartoe dat foort , welks bereiding in de Edinburgfche Apotheek to vinden ,is_ Dit ftuk verdient naa~denken en proefneemingen y tot welk een en alder de ge .
leenie Autheur biermede den weg gebaand heeft.
Dit word getYolgd door een bericht van e6ne Amputatie
van eene Vrvuwe Borsr , over de zes Midtlelburgfche
ponden aan gewicht houdende, , alsutede van de andeit
Borst in &zelfde perfoone over de twee ponders weegende,
beide verrigt en befchreven door den zeer Geleerden Hter
Donor SAMUEL TE WIND . De redenen welke den Autheur tot deeze afzettingen aanzetten , worden behoorlyk
opgegeven , en de behandeling zelve juist en duidelyk
aangeweezen : wy flemmen, ten opzichte van bet Been in
de aantekening op pag . 409 gezegd word, met den Autheur volkomen overeen : „ Dat bet fchielyk opereeren, in
• eene famengeftelde reden, zich bevindt met de pyn en
• de uitwerkzelen daarvan op bet Menfchelyke .Lichaam :
„ zodanig, dat eene Operatic welke in een halve n*w
„ verricht' word, dikwyls fynoapen. of flaauwthn ., ja zelfs
• convulfien to weeg brengt : dear integendeel dezelfde
„ Operatic, in drie of vier minutes met tsssfchenpoaziing
• verricht wordende , in hdt tningt geene toevalten onder
• het opereeren naar zich fleept ." Was bet bier ceeue gefchikte plaars daartoe, dan zouden wy nog een aantal
voordeelen kurmen optellen , welke nit eene gema£tigdee, en
.niet met overhaasting verricht wordende, Operatic voortvloeijen ; doch deskundigen zullen dit van zelve ligtelyk
kunnen oprnaniken .
Door deuzelfden Autheur worden bier nog een twaalftai
Proeven opgegeeven, ten betooge dat bet Alcali volatile
liquidum van Mr. MARTINET , in- en uitwendig gebruikt,
in kankreufe- ongemakken, van eene uittnuntende nuttigheid is .
Hot gelukkig twegneemen van een 3o jaarige Steasora,
tien pondetl gtwigts houdende, door den zeer Geleerden
Geneesheer A . VAN SOLINGEN verricht, word, in bet volgende berlcht, door hem zelve befchreven ; her ongemak
wts veroorzaakt door cene verrekking , en was geplaatst
even hoven de crista van bet rechter of ileum, fchuins
naar achter, niet ver van de Lendenwervelen .
In een bier op volgend hericht geeft de kundiRe Heel
meester 1 . DE tUYT, de Befchryvmg en Afbeelding van
een war)fchapon Kind, bet welk nog
K k s
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gebootte geleefd heeft ; in welk voorwerp zeer veele enf
wet de aanzienelykfte deelen ontbraken, hebbende, noch
cerebrum, noch cerebellum, maar in deszelfs plaats alleen
een Gezwel, bet welk gedeeltelyk vaatachtig, gedeeltelyk
papachtig, en geheel rood en bloedig was, terwyl bet
zelve gemeenfchap had met de medulla oblongata : van de
Beenderen wierden gemist bet as frontis, beide de parka
talia, de parter fquammpfcv der Slaapbeendererr, en bet
opperfe gedeelte van het,os occipitis . De Befchryving en
Afbeelding zyn zeer naauwkeurig , eit verdienen , om
verfcheide redenen, de oplettenheid der Genees-,en Natuurkundigen .
Eene ontlasting van een Lumbricus , door verzweering
omtrent den Navel eener Vrouwe, befchryft de kundige
Heelmeester j . WAS .
De heilryke uitwerking der Elettriciteit by een Lyderes•
fe , die veele jaaren aan hevige opftygingen gelaboreerd
had, en welke door een geweldigen fchrik veroorzaakt waren ., befchryft de I-Ieer j . WATERVLIET met de vereischte
oplettenheid, nevens de daarby voorgevallene veranderingen, in een wel kort, dock zeer lezenswaardig, bericht.
Dit word gevolgd door een Letterkundig onderzoek aangaande de Reuzen der Oude Waereld, door den Eerwaarden VAN DER PALM ; en daarna, bet door den Heer Mr.
REITZ, Reds in bet Xlde Deel der Werken van dit Genootfchap beloofde Aanhangzel tot de nieuwe Handleiding, om
den Logarithmus, voor eenig gegeeven getal, naauwkeurig to
vinden tot veertien letteren boven den Index . Beide deeze
keurig+ uitgewerkte Stukken laaten niet toe om 'er eenig verkort bericht van to geeven .
Dit Deei wordt beflooten met een Bericht van den Eerwaarden METZLAR, omtreut de uitwerking van een tot
hiertoe by de Geneeskundigen Qnbekend Middel, tegens
een Kwaal op Batavia vry algemeen, en bekend onder
den naani van de Koek ; bet is de Vrucht eens Booms, en
word in, bet Maleitsch, of Javaansch, Martie conde genaamd, de uitgepelde Korrel daarvan word in een vyzel of
mortier fyn gemaakt, en met een kopje fchoon water in enomen , werkende bet zelve door den Stoelgang ; de JJavaan, welke zulks bet eerite aan eenen Europeer toediende ,
verzekerde, dat bet zelve niet alleen dit ongemak, maar
ook de Koorts, ja zelfs de Waterzugt , geneest ; ook
zoude van den bast en de bladen van lien Boom in de Geneeskunde een nuttig gebruik kuiinen gemaakt worden .
Ee-

VAN MET ZEEUWSC$E CYNOOTSCHAP .

481

Eenige van dat foort, door den Autheur aan bet Genoot.
(chap medegedeelde Vruchten, doen ons hoopen, dat dit
Middel nader zal kunnen onderzocht, en daar van, by
vervolg van tyd, een heilzaam gebruik gemaakt worden .

Tafereel der Regeering van FREDERIK II van Pruisfen ; bene$ons eene Vergelyking tusfchen then Vorst en FILM Ii
van lllacedonien . Door JOHN GILLIES, LL. D. F. R.
S. en S. A. Uit het Engelsch vertaald . Te Utrecht en
4mJterdam, by G . T. van Paddenburg en Zoon en M,
Schaletamp, 179 1. Het sernte groot 375 bladz. de tweede 5 2. bladz . in gr. 8vo,
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D eeze beide Stukken volgen in bet Werk zelve elkander in de omgekeerde orde van den Titel . De Vergaat voor, en dan volgt bet Tafereel. Dit laat.
.
ile , om den Titel to volgen, is eigenlyk niet anders dan
een breedvoerig Uittrekfel uit de Nagelatene Werken van
Koning FREDERIK zelven, welke hier doorgaans woorde .
lyk gevolgd worden , alleenlyk met uitlaatinge van des
Konings breedvoerige befchryvinge zyner Krygsverrichtingen, van welke bier doorgaans flechts de uitflag verhaald
wordt, en van eenige herhaalingen, welke in des Konings
fchryfftyl hier en daar voorkomen . Dit Uittrekfel is, ondertusfchen, wel uitgevoerd, en, daar de Heer GILLIES
zelve bet niet hooger opgeeft, zoude men hiertegen niets
met reden kunnen inbrengen, indien by niet, in bet clot der
Vergelykinge tusfchen FREDERIK en FILIPS, zynen arbeid
ten koste van den fchryf tyl van FREDERIK den Leezer
trachtte aan to beveelen . De flyl des Konings konde hier
en daar beknopter zyn, maar verdient nergens de vergelyking met ARIOSTO's befchryvinge van ALCINA, van welke de
Heer GILLIES fpreekt . - Indien men voor bet overige
op dit Uittrekfel eenige aanmerklngen wilde maaken, zoude
men kunnen zeggen, dat bet op fommige plaatzen al to
getrouw is, Dat de Koning van Pruisfen tegen bet Huis
van Oostenryk flerk ware ingenomen, dat by zich verbeeldde onbetwistbaare rechten op Silefien to hebben, en , *anneer hem deeze betwist wierden, eene partydigheid tegen
zyne tegenftreevers opvattede, welke hem fomtyds verhinderde denzelven recht to doen, en bewoog om derzelver
gedrag en character ruim zwart genoeg to fchilderen ; dit
alles laat zich door ieder
die van het meufehelyke hart
Kk 3
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eenige kennis heeft, gemaklyk genoeg begrypgtl . Maar
behoefde de Heer GILLlns, die hier als cep onpartyd}g
CF efchiedfchryver voorkonlt, den Vorst to vglgeR in allgs
wat deeze zegt tot nadeel van KAREL DEN 'V j fn-MA ~&
THERESIA,van den Vorst VAN KAUNITZ, en anderen? Het
is waar, fomtyds voegt by 'er by, indien men den Koning
mag gelgoven, of iets dergelyts ; ma4r, behalven datzulk
eene byvoeging meestal weinig betekent, doer by dit niet
altyd, zelfs Wet, wanneer by den Koning volgt in ,befchryvingen en uitdrukkingen, in welke deeze door zyne,drift en
vooringenomenheid zich dui4elyk, to ver lie,X vervoerep . Van
dien aatt is gewisfelyk lae,t geen MARIA TnaaE9IAergens,(wy
kunnen ons Du de bladzyde niet herinneren) wprdt to last
gelegd, dat zy kleinnioedig was in tegenfpoed, daar al de
waereld weet, hoe grooten roem zy verwierf door haawflandvastigheid, wanneer zy, in den aanvang haarer regeeringe, bykans door Vyanden overftelpt was.
Ook
worden dezelfde bedryven bier dikwyls in een verfchillen4
licht voorgefteld, naarmaate zy door Oostenrykfchen of
Pruisfifchen gepleegd wordeu . By voorbeeld, bet in brand
fchieten der Stad Trautenau door de Oostenrykfchen, om
de Pruisfifche Bakkery en Magazyn to vernteien , words,
op bladz . 92, een onmenfcbelyk bedryf genoemd, terwyl, 9p
bladz . I2, zeer koelzinnig verhaald wordt , dat , in bet
Jaar I74I , de Pruisfifchenn to vergeefs twaalf honderd
bomben en drie duizend gloeiende kogels op de Stad
Neisfe fpilden .
Drukfeilen zyn niet geheel to vermyden . Zy komen ook bier nict menigvuldig voor ; maar
wy hebben onder bet leezen eenige misftellingen opgeItierkt, welke niet wel op de lyst van drukfcilen kunnen
geplaatst worden . Dus wordt op bladz . 43 gefproken van
bet onderhouden eener briefwisfelinge door middel van
eeil zeker eanon 3anini . De Vertaaler fchynt bier, bet Engelfche woord Canon, dat een Kanunnik betekent , niet
begrepett to hebben .
Bladz . 57 wordt gezegd, dat
de Koning to Berlyn „ eene nieuwe Academie apriebtte . 3'
De Koning zegt in zyne Nagelaten Werken, D . II . bladz .
4.9 (*) „ slat de Academie vernieuwd werd." En dit is
naauwkeuriger : want de Academie, door des Konings
Grootvader opgericht, was wel in verval geraakt, maar
nooit vernietigd . Wy zouden twee of drie der~elyke misvattingen -meer kunnen aantoonen ; doch de Leezer, die nict
van
(*) lu bet oorfpronglyke Fransch, Vol. II . pag. 4$.
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van kundi-heid ontbloot en opmetrkzaam is, zal ze van zelve wel be'p euren, en kan daareuboven, behaagt bet hem,
dit Uittrekfel,of Tafereel, met des Konings eigen Werk vergelyken .
Met zeer groot genoegen hebben wy de Vergelyking tu.tchen Fred'erik en Rips gelezen . Deeze is in haare foort
fcen
uiigewerkt iluk, en de vgelvuldige punten van over.
ceenkomst, tusfchen de beide Vor1 en, zo wonderbaar als
;reffende . Beiden waren, v66r hunne komst tot den Throon,
onderwezen in de fchool des tegenl'poeds ; en ondervonden, by den aanvang hunner regeeringe, groote moeilykheden, en kwamen dezelve to boveri door gelyke middelen ,
door werkzaamheid en fpaarzaamheid, door verbeteringe
hunner Legers in krygstucht en getal van manfchap ; beiden waxen belninnaars van vermaak en van rykdom, maar
onder zich door dezelve to laaten regeeren ; beiden vereterden en volmaakten de krygskunde van hunnen tyd ;
beiden waren hegaafd met de voortreffelykfte hoedanigheden van cenen Veldheer ; beiden muntten zo wel uit in de
weetenfchap als in den oorlog ; beiden had den achting voor
Geleerden, en beiden ondervon4en de ondankbaarheid van
zodanigen , weyken zy begintligd hadden ; beiden wisten
de vermaaken der gemeeuzaame verlteerigg to paaren suet
de Koninglyke waardigheid ; bejden verfierden hunne Ianden door de 13ouwkunst ; beiden ye{~achtlen geeerbiedigde
dwaalingen (*) ; beiden bevorderden de voortbrengende nyverheid , en beipinden voor zichzelven de vermaaken van
de tafel en de Mufiek, zonder bun ilaatsbelluur to verzuimen . Zy betluurden beiden, hunne landen op bet voordeeliglle, waren voorbeelden van vlyt en werkzaamheid,
vermeerderaen driewerf hunne inkomilen en bet getal hunner onderda lien, zonder nieuwe belastin§en op to leggen,
en waakteu
zpnderlyk over de cipgoedinge der Ingezetenen . lieider Staaten waren gedeeltelyk omringd door dappere en krygshaftige Volken, en zy fchooten by hunne
pabuuren veel to kort in daadelyke en u}twendig aanzien
geevende vermogens , weaker geniis zy 'beiden door de
kracliten s n hunnen geest aanvullieil . Hunpe regeeringen
geleeken 'in v'erfcheidene voornaame byzonderheden grootlyks naar elkander, hunne Staatkunde was ondoorgrondelyk ,
(*) Misfchien mogt men voor dwaalingen jiier wel zetten ge
voelens, en zeqen , dat beiden in hunne ver3thtuige veel to ver
gingen .
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lyk, zy hadden geleerd hunne drifter} to beteugelen en
zich to bedienen van die van anderen ; en indien FILIPS
minder zwaarigheid maakte van bet openlyk verbreeken
van zyn gegeven woord, indien FREDERIK zeldzaamer verviel tot laage bedryven, moot dit, waarfchynelyk , veelmeer aan de onderfcheiden tyden , in welken zy leefden ,
dan aan eenig weezenlyk verfchil van charmer, worden
toegefchreven . Alle deeze byzondere trekken worden in
deeze leezenswaardige Verhandeling opgehelderd en getlaafd
door uitvoeriger aanmerkIngen . Tot een ftaal daarvan zullen wy bet Plot van des Schryvers vergelykinge gedeelteJyk opgeeven . „De vergelyking," zegt hy, bl .
4 p „we1„ ke wy thans opgemaakt hebben , is niet flechts op~4ter„ kelyk wegens de naaukeurigheid der gelykenis , maar
„ ook vooral wegens Karen grooten omtrek . Tusfchen
„ groote Veldheeren en groote Staatsmannen , vindt men
„ lichtelyk eenige overeenkomst, en de ftaatzucht van den
„ eenen Vorst is dikwerf gelyk aau de ftaatzucht van
„ eenen anderen ; maar in de vergelyking van FILIPS en
„ FREDERIK, wprden twee mannen afgefchetst, wier by,, zondere karaktertrekken elk op zichzelven genoegzame
„ ftof konden opleveren, om een ruim boekdeel met ver .
„ maarde levensbefchryvingen to vullen . Den nederigen
„ arbeid zyner landlieden to beftieren , en de krygsver,, richtingen van het beleg van Schweidnitz to regelen ;
a, den Schryver van bet Stelzel der Natuur (*) to weder„ leggen, en den Maarfchalk Daun bet hood to bieden ;
„ de Voorrede der Henriade to fchryven , en de rust van
„ Duitschland to verzekeren ; wanneer wy FREDERIK
„ in deze en zo vele andere, zo bet fchynt onbeftaanba„ re, bezigheden befchouwen, gelykt by eerder een fchep„ zel der verbeelding, dan een dadelyk wezen ; niet een
a , enkel man, maar een kort begrip van bet gene de vlyt
„ sler menfchen vermag ; terwyl, volgens bet getuigenis
„ van Demosthenes , die zekerlyk de verdienften van FlLIPS niet zoude vergrooten, de bevalligheid van Ari/to„ demus, de geest van Philocrates, en, gelyk by ftilzwyy,
„ geed to kennen geeft, zyn eigen welfprekendheid ver,, eischt
(~) Le Syfleme dd la Nature. Tegen dit beruchte Werk heeft
de overleden Koning van Pruisfen een klein Scukje gefcbreven .
Dit toont ten minften dat by met befpiegelingen van deezen cart
zich bezig Meld ; en dit is zeker iets, dat men van alle Vorilun
Diet kaa zeggen .
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*, eiseht wierden, om den Macedonifchen Vorst to eve .
• naaren . . . .
„ Maar hoe treffend ook de overeenkomst dezer be .
• roemde Vorften , gedurende hun leven , moge geweest
• zyn , is echter bet verfchil ten aanzien van hunnen
• dood niet minder aanmerkelyk . FILIPS fneuvelde in het
• zevenenveertigfte jaar zyns ouderdoms, door de hand
• van eenen Moordenaar, terwyl by zicll tot den krygs„ tocht naar Afie toebereidde . . . . Fs nEiun regeerde
• juist zo vele jaren als FILIPS leefde , en by ftierf in
• zyn vyfenzeventigfte jaar, door eenen nieuwen vrien• denftoet omringd, die hem met deelneming, en met aan• doening, in zyne laatfte oogenblikken byftond , enz ."
Gedenkfchriften en Reizen des Graaven VAN BENYOWSIKY,
door hem Zelven befchreeven, naar de Engelfche hertaaling
uit het oorfpronglyk Handfchrift overgezet . Eerjte Deel.
Te Haarlem by A . Loosjes, Pz . 1791 . In Sr . octavo,
198 bladz .
veilig, en daarom ongeraaden, is het voor een Boekzich op de Voorredenen van Schryvers of de Voorberigten van Vertaalers, to verlaaten ; Eigenliefde, Eigenbelang, geeven niet zelden de pen in de
band, en doopen dezelve wel diep in den inkt van zelfsroem ; doch wanneer de Boekbeoordeelaar een vertaald
Werk zelf in 't oorfpronglyke geleezen hebbe, mag hy,
het Berigt des Vertaalers, met zyne waarneemingen onder
't leezen opgedaan , overeenkomftig vindende , zich vry
moedig en veilig van diens woorden bedienen . Wy doen
bet in het tegenwoordig geval , daar wy de Memoirs and
Travels, Of MAURITIUS, AUGUSTUS, Count DE SENYOWSxY , in lien voorleden Jaare to Londen uitgekomen, met
veel genoegen doorbladerden , en ons geenzins verwonderden , dat zo veele Boekhandelaars, binnen korten tyd,
eene Vertaaling van dit Werk beloofden .
De Vertaaler , die ons thans een eerfte Stukje levert,
£chryft, met regt. „ Indien veelvuldigheid en vreemdheid
van Lotgevallen, en zonderlingheid van Character, de aan1agt trekken ; tndien de Tooneelen waarop deeze gebeuren, en geene zich vertoont, deels in eenen fchaars bezogten oord geplaatst zyn en beftendig afwisfelen , de
jeesgraagte bezi ; houden, ftellen wy, mot dit Werk in 't
K k 5
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kleeden , onzen LadsgenQQten een Stnle
ter hand, waaromtrent de keurige Schryvers van tha Anc{j
litical Review betuigen, 't zelve ongelyk aan to does,wnr
Nedsrduitsch to

rzeer zy niet beken4en, 'fr zeldzagm eer;ontme hb,'tgen
hun een aangenawner onderhoud verfchaf4e ."

_

Hy vervoigt, een kort vcrtlag van den $ehryver, en dell
inhoud des Werks, geevende . „ De Graaf VAN BBNYAWSSX
flaat vap veelp kanten bekend , voor een Man van be",
kwaamheid , en eene gef4ltenisfe , wonder ge£chikt tQt
vreemde ontmoetingen , opgebragt in de fchool des ]Jul'g4rkrygs , wagrin de otlverfchroltke.nheid van zynen aart a
en het vermogen 't gees by bezat om anderen in .zytie
belangen over to haaien , en den toon aan bgnne verrtg
tingen to geeven, Reeds oefening vondt, en hem voorbereidde tot bet doorworflelen van gevaaten , in welken anderen zouden hebbelt
oetep bezwyken, en zich to red3
den uit bykans onu4 omelyke ongelegenheden-, fchoort
men de tpiddelen , dogr hem gebezigd, niet altoos konne
goedketlren, en veil op de noodz~~ltIykheid, waarin by zich
lievondt, moet affchryven. Wy ontmoeten hem in Poolen,
zyn Vaderland, deelneemende • in den Burgerdorlog ; door
de Keizerin van Rusland in Ballingfchap 'na Katchatkq gezonden ; vandaar outkomen als Scheepsbevelhebber op een
bachlyken Reistocht, uit dal Schier-Biland door den Noorder Stillen Oceaan y 5Eapan en Fermofa aandoende, na Canton
in China ; en eindelyk aan 't hoofd eener onderneeminge,
em eene Franfche Vastigheid op bet Eiland Madagascar tee
vormen ."
Vreemd moet bet inkomen, dat dit Werk uit her ngelsch
vertazld bet licht zie ; dan de Engelfche Uitgeever, de fleer
w. NICHOLSON, geeft 'er dit verflag van . „ Omtrent bet
cinde des Jaars MDCCLXXXIV , vertoonde my de Heer
J . HYACINTH DE MAGELLAN F . K . S ., een Heer 4 in 't geletterd Europa wel bekend, door de Wysgeerige Briefwisfeling, die by jaaren lang met de voornaamite Geleerden gehouden heeft , een papier in 't Franfch , behelzende den
voorilag om de Gedenkfchriften en Reizen des Graaven VAN
73ENYOWSKY, in Brie Deelen, by Infchryving, uit to geeven ;
cen plan , 't geen men vervolgens ~et vazren . De Graaf
bevondt zich toen niet in Engeland ; maar was op een byzonderen Tocht na bet Eiland Mzdagascar, tot welken de
Heer MAGELLAN hem geen geringe fom hadt opgefchooten .
Deeze Tocht faagde nict gelukkig . De deer MAGELLAN
belloot tun het Werk bet licht to doen zicn, en fialde hee
a£
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affchrifr den tegepweordjgen Eigenaarep ter hand, tgflens

zich verbindende on de verrigtingen des Graaven, van het
Tydperk,, waar deeze Gedenkfchri ten eindigen, tot diens
Dood, vpprt ~e zetten . Een onvoorzien toeval flog dies
Heer buiten flaat , om aan zyne verbinteuis to voidp en
watlt, kort naa Kerstyd, in den Jaat'e MDCCLXXXVIII,
werd by aangc4ast door eene zwaare krankheid, die zyn gee.
heugen zodanig vgrzw ;kte, dat by zich tot geen Letterar,
beid, hoedantg ook, vervolgens heeft kpnpen zetten," Do
Qorfpronglyke Franfche - Papieren zyn, door de, befchikking
van den Hegr NICHOLSON, in bet Britfche Mufiun ; ter bewaaringe geplaatst.
„ De Engelfche Uitgeever ," meldt otis de Vertaaler ,
„ heeft in pen breedvoerig Vgorberigt, de in- en uitweiadige
blykbaariieden, voor de waarheid deezer, in veele opzigten
vreemde , Gefchiedepisfeii bygebragt, en zouden wy niet nagclaaten hebben oip dezelve hier plaats to geeven, tot voorkoming van niet weinige bedenkingen, die, onder bet lee .
zen , by veelen,liiet kunnen nalaaten op to ryzen ; doch wy
hebben , om reden, dat eenig vooruitzigt op nog nader toelichtende berigten aan ons gegeeven is , bet beter geooraeeld, dit tot een Naaberigt to bewaaren, waarin wy teffens
cen verflag zullen doen van qe Bedryven des Graaven, zints
beet einde zyner Gedenkfchriften , tot den dag waarop by
fneuvelde ; waartoe de Heer NICHOLSON Oils insgelyks iii
llaat flelt .
„ Het Engelfche Werk beflaat," volgens berigt des Vertaalers , „ uit twee zwaare Iioekdeelen , in 40, en is voorzien met eenige Plaaten en Gezigten van Kusten ; doch wat
deeze belangt, hebben wy geoordeeld, dezelve , tot vermyding vane de kostbaarheid des Werks, wel to kunnen agterwege laaten ; to meer, daar zy ons niet zeer belangryl : voorkwamen, en ook de Plaaten in bet Engelfclie Werk niet alle
gevonden worden, door bet ongeluk van brand ten huize
des Plaatfnyders . - Verder zyn wy to raade geworden,
om bet Werk, eenigzins, zonder benadeeling van den weezenlyken inhoud, to bekorten ; beftaande die bekortingen,
voornaamlyk, in op den Scheepstocht uit to laaten de dagelykfcheScheepsberigten, zo dezelve niets behelsden, 't geen
op zichzelven gewigtig was, of vervolgens to pasfe kwam ;
,4n voorts de breedvoerige oorfpronglyke flukken, gewisfeld tusfchen den Graaf en de Franjche Staatsdienaaren,
,Madagascar betreffende ."
JFIoe de Vertaaler zal handolen met deeze uitlaatingen, die
wy
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vy goedkeuren, dewyl een Dagverhaai', of Scheepsboek ;
veele, vervolgens geheel , onbelangryke zaaken behelst, kun•
lien wy niet oordeelen : dewyl wy in bet tegenwoordig Deel
den Graaf nog in Kamchatka vinden , bezig met bet beraamen van de middelen ter ontkoming ; doch to veel uitlaatingen zouden wy hem niet aanraaden ; 't geen deezen van
weinig aanbelang dankt, is voor een ander niet zelden ge .
wigtig . Die behandeling eens Werks vordert kunde, om .
zigtlgheid en oordeel (*) .
Naa een breedvoerig Berigt van 's Graaven Lotgevallen
in den Pool/chen Burgerkryg , volgt bet Dagverhaal zyner
Reize na Kamchatka, werwaards by, krygsgevangen gewor •
den zynde, gebannen was, op last des Raads van Peters.
l urg . Dit Dagverhaal i$ in voeglyke Hoofdftukken afge .
deeld ; waarvan bet vyftiende dit Deel befluit, en de Gefchiedenis en Befchryving van Kamchatka behelst. Wy nee.
men nit dit Hoofddeel over 't pen by van de Inwoondera
zegt .
• De oorfpronglyke Kamchatkaers noemen zich Itelmen,
„ 't welk zo veel zegt als Inwoonders des Lands . Indien
a , wy de herkomst van dit Volk wilden a$eiden nit den aart
„ hunner taale . dan zouden wy 't zelve voor Aftlammelin .
„ gen van de Mongal-Tartaaren houden ; hunne gedaante
„ gelykt naar die van dat Volk , hun hair is zwart , hun
„ baard dun, en hun aangezigt breed en plat . Dit Volk
,, bezit geene overlevering wegens deszelfs afkomst, t was
„ talryk by de aankomst der eerfte Cozakken, doch bet is,
„ zints then tyd, flerk afgenomen .
• Geene andere middelen van beftaan hebben do Inwoon„ ders van Kamchatka dan Visch, Wortelen, Beerenvleesch
„ en Boombast ; en drinken tot drank, zomtyds, Brande .
„ wyn, welken zy zeer duur aan de kooplieden betaalen .
• Schoon dit yolk thans gekleed gaat, welk voordeel zy
„ to danken hebben aan de Europeaanen, komt zulks hula
„ zeer dour to ftaan , als men daar tegen over ftelt de bar .
„ baarfche en dwinglandfche behandeling, welke zy van
„ hunne nieuwe Meesters hebben moeten lyden . -- De
„ Vrouwen zyn zeer gefteld op opfchik , zy doen haar
„ keukenwerk niet zonder handfchoenen aan to hebben, en
„ Zy
*~ De Hoogleeraar JOHANN REINHOLn FoRSTER heeft egnp
Hoogduitfche Vert2aling van dit Werk, medp met verkortingen,
gegeeven ; van deeze zou de Heer Vertaaler zich inisfchien um
nut kunnen bedienen .
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s, zy zouden om geene reden, welke ook, dulden dat zy
„ van een Vreemdeling gezien werken, zonder haare hand.
• fchoenen en blanketael, 't welk zy in ruimte op haare
• wanftaltige aangezigten fmeeren . ,Zy woonen in twee
• foorten van huizen ; de Winterwooning noemen zy een
• Fourth, en de Zomerwooning, een Balagan .
,, De geheele Godsdienst der Inboorlingen van Kamc4at .
„ ka beftaat in bet Geloof, dat hun GOD, voorheen in
• Kamchatka gewoend hebbende, zyn verblyf eenige jaa„ ren lang aan de oevers van elke Rivier vestigde, en deeze
„ plaatzen met zyne Kinderen bevolkte, aan welken by,
• eer by vertrok om rich elders to onthouden, bet omlig„ geed Land ten erfgoed gaf . Om deeze reden verlaa„ ten zy nimmer cen eigendom zo oud en onontvreemd .
„ baar.
„ De aandoeningen van dit Volk zyn enkel zinnelyk.
„ 't Geluk beftaat, naar hun denkbeeld, in ledigheid en de
„ voldoeniiig van natuurlyke lusten. 't Is onmogelyk hun
„ to overreeden, dat eenige wyze van leeven gelukkiger of
• aangenaamer kan weezen dan de hunne, en zy befchou„ wen altoos de Leevenswyze in Rusland als ten uiterftert,
„ verfmaadenswaardig.
„ Eene byzoadere wyze hebben de Kamchatkaers in bet
• voltrekken hunner Egtverbintenisfen ; doch daar SPAM„ BERG dit• breedvoerig befchreeven heeft, zal ik 'er niets
„ van gewaagen . Groote gemeenfchap heeft 'er tusfchen
„ lieden van beide de Sexen plaats ; en , volgens de beginze„ len deezes Volks, is de Veelwyvery geoorlofd ; doch bet
„ Rusfisch Gouvernement verbiedt dezelve, in welk opzigt
„ bet misfchion ftrekt tot ontvolking deezes Lands.
„ Het valt bezwaarlyk to begrypen wat een zo elendig
„ Volk, 't welk niets to winnen of to verliezen heeft, kan
„ aanzetten om een Oorlog aan to vaugen . Maar bet gaat
„ vast dat zy zeer wraakzugtig zyn . Het oogmerk hunner
,, Oorlogen kan geen ander zyn dan om Gevan enen to be„ komen, en de Mannen tot werken en de Vrouwen tot
,, hun vermaak to gebruiken .
Het lydt, nogthans,
„ geen twyfel, of de Cozakken verwekten, by hunne aan,, komst, onlust en verdeeldheden onder de Kamchatkaerr,
„ ten einde voordeel to doen met hunne Binnenlandfche
„ Krygsvoeringen . Het to onderbrengen van dit Volk heeft
„ den Cozakken veele moeite gekost : want, fchoon bet
„ zwak is in bet doorgaand elendig leeven, betoonde bet
„ zich fchriklyk in zyne verdeediging. Zy hebben zich
93 be-
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bediend van krygglislen en veriaadgrg, ats gevbel'd; to
• kort fchoot ; en hbe' V 1 bet Waar,moose weezen dat dia
f, Volk laf is, verniag dd -vrees des Ddeds under hun zo
„ weittig' dat de ZeifmO~'rd Leer dikwyls gept~egd wotdt.
„ Men heeft voarbeeiden , $an dit Volk I dat zy, in eene
• wykplaats door de C-4zaklten belegerd efi van aFie hoop
„ op trrtkonist vrrll'O'09l6 , eerst de talzen van hanne
;, Vrouwen en Kin'deien 4f ffi t in ; en vervolgens zicla
„ zelven gedood hebben .
t gebYdlk 't h Mlchomor is
„ zeer gefcchikt tot ,dar einde ; eene zekere- he&eveelheid daar
van ingendmen ;- doet 'him, u4 een diei3en flap, van alle
„ aat1doening be'oofd ; fiierren . De A2rtehonior Is eene foort
„ van G1 ampignop , zeer algemeen in dit Lard; d6eze , in
„ den drank gemengd, 'veroorzaakt drohkettfchap en vro• 1ykheid- doch, in overrnaat gebruikt, verwekt bet fterke
;, ftuiptreKihgen, die in den dood eifidiIefi ."
De Vertaaler, op dat wy 'er dit, ten not onzer AankoRdigirrge, byvoegen, wil den Leeier verzogt hebben, „ zo
hem iets zeer vreemds' voorkome, geen to voorbaarig verwerpend oordeel to ftryken ; maar'af to wagten, wat tot
opheld&fh'rg van 't zelve, fchoon iliet altoos tot verdeediging
van bet Charac±er des Graavetr, to zeggen vait . , . 1a
de-cTaad, bet t-'harafter van den Graaf-i ons eer bewonderens- dan agtens en beltiinttensWaardig 'trobrgekotmeh : zyM
gedrag omtrent APIIAIVASMA NILOW, 's Gouterneurs'jongtte
Dogt'er , die in de bedryven op Kamchatka een hoofdrol
fpeelt, Is verre vain verdeedigbaar, gelyk den Leezer MI 't
ve'rvolg .a1 blyken : dan BBNYOWSKY offerde alles aan zyn
Plan ter Ontkoming op .
;,

Twee bektbonde Prysverhan'delingen . De eerJte over don Oorfprong dtr Sp rack. De tweede, over de Oorzaaken van dent
veivallen Srhaak, by *4e vi'rfcheiden Volken daar hh voorheenen bloeide . Door j . G. nIERDER , Schryver der J ekreeuavfche Poky , enz . Uit lief JIooodtcitsch naar den tweederi
ve'rbeterden Druk, door Y . VAN HADIELSVELD . Te Amfte4-=
dam by Wesfing en van der Hey, 1790 . In gr . 8vo . ,
egg bladz .
r zyn maar weinig zulke gewigtige voorrechten, welke
den iedenlyken Mensch boven bet redenlooze Vee verheffen, als bet Spreeken . De Taalen of Spraaken zyn de
byzondere Nation eigen geworden, en vailen, door bet dagc .

J . c . UnRDiiit, PvSvAmLNDELINCEN.
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e1yks ge~rdik', Winne tongen zoo fig, dat zommige Lie
em bina wiiti64*%-ovrn , dat 'er gehe'el geen kunst ill
bet Spreeken ligt Opgefloten ; indien men flechts van goedb
Spraakdeelen en -de vereischt wordende lemthe voorzien Th .
aar deeze b 4rWakkige denkbrs Weetea nit , dat de
Spraake niet enkel het Vee (*), mar den Mensch zdh,,e,
; nadien dezelve door
penzikuiistmatttig
van natuure
is aangebbrin
+een
bif&lwttys
, en eeit a ondend gebruik , gue-

N

leerd moeten worden (j-) . Ten anderen weeten zy zo 1be3'"ig van de ' ezehlyke inrichtit g, dt waarde en fchooiTekl
tier Taale, noch vwr derzelver vereischten, dat zy veel to
voortvaarend deete Weteffchap ligt noethen , die de +erftandigfte Wysge6ren van alle Nati tt , en door alle tett
wen, voor een zebr moeiiyk werk phouden hebben .
Men geeft al to dikmaals een flegte bepaaling ban de
Spraak en bet Sprreken, wanner meth bet laatfte in eenigc
boorbaare klatpken rends wil aantrefelt . Watit cats doe%
kal men ook de Dieren, wier Wvokccnboek naauwlyks ee~
t~ierde vanr blidzyde beflaat, dk'tt8dor ook ten Spraa'k
kunnen toefchryVen , wanneer tr eenige inwertdige gewaaf
svbrdingen en utatnltrijvke driften, door 'h4 ~ blketen, lotiyeh,
bafFen, kirretf, #~z . doCa hooren . Doeb, bet ff`reeketi is
'ten vertnoogert dht pok ufwewdage getvavivordingen, toot
verneembare toonen kan uitdrt}kkef : een verinbbien{o ditt
lien mensch alleen geleerd kan worded, en eigen is, padicit
'er overdenking by- vereischt wordt , iets, dat de Didjeii
misfen . Het naarklap pen van zoutmige woorden, door Exhers, Papegttl1ert, en'zK maakt geen verandering in dee2b
fIeiiing : zy kunnen enkel als Werktuigen, of Tafelorge'is
be(*) De geleerde CANPER beeft, in de Philofophical Ttaftsac .
tins van den Jaare 1779, door de Ontleedkunde overtuigend
aangetoond : dot de Orang Outang zelve, die groote nabootfer
der Metifchen, volgtns de natuurlyke gefteldheid zyner getttiddeelen , geenzins tot fpreeken gefchikt is .
(1) De Schotfche Lord en vlytige Tanlnaarvorfcher JAMES
$URNET, of MoNBotrno, heeft in zyn Werk, over den oarfprong
in voortgaftg der 7aaleh (van het welk then onlangs eene Nedet'tluitfche Vertaahng 'heeft aangekondigd) zeer tvysgeerig onderzogt : of de Taal, of Spraake , den mensch natuurlyk eigen
Is . Zyn befluit is ontkennend, zynde hetzel've opgemaakt, eerst
nit den oorfprong en de natuur der denkbeelden , welke de Taai
tticdrukt ; teu tweeden, uit de natuur der Lidtcbtkkwg, of ,Yr .
ticiulatie .
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befchotiwd worden, welke afloopen en f eelen als zy opgd .
wapden urn, of enkel die woorden
ppen die hen-go
.
;Jeerd zyn . De Spraak is derhalven, op bet naauwst bepaald zynde, eene mondelyke en hoorbaare .uitdrukking van
denkbeelden, gevoelens en gewaarwordipgeu, welken wy
menfchen elkander willen voorftellen .
In onderfcheidipg van door Gebaarden zyne meening uitte
drukken, dat geen fpreeken maar beduiden kan heeten : etx
in onderfchei4itng pm door middel van .gefchilderde,, en vol .
gens de natuur ontworpen, beelderl (*), of door zommige,
naar willekeur aangenomen tekenen , -zo als men in bet
fchryven gebruikt, kan men nog, o p ver1cheidene wyzen,
door hoorbaare klanken zyne gevoelens uitdrukken . Beeze
verfcheidenheid, geheel op de natuurlyke gefieldheid van
den Aardkloot, en de verfchill nde Zeden der Volken gegrondvest, llrengt ook de verfcheidenheid der Spraake me*
de ; en hierdoor is de Taal het gewigtigffe teken om_ een
Vollcvan andere Volken to onderfcheiden . Want een Volk
kan zyne Zeden, Gebruiken, ja zyn' Godsdienst zelfs, veranderen, en evenwel hetzelfde Volk blyven ; maar neemt
bet eene andere Spraake aatt, dan is alles veranderd ; en
men kent dat Volk byna niet meer. Ge;uigen hiervan zyn
de lVenden in Saxon, en de Bojers en Slaifiniers in Boheemen ', welke beide Naden door de Duilfc%err gedwongen
zyn geworden, om hunne Spraake aan to neemen, en zederd then tyd als n et hen ingelyfd zyn geworden .
Wie eenigzins Wysgeerig over de Spraak wil oordeelen,
behoort de beroemde Verhandeling van t&RDER, uber der
urfprung der Sprache, zo min als het reeds aangehaalde
Werk van MONBODDO, onbekend to zyn . Een Man, die den
geest der HebreeuwJche Dichtkunde zo duidelyk wist op to
geeven, kon onmogelyk flegt fchryven, over den Oorfprong
der
(*) In vroeger Jaaren wisten de Mexicaanen geen ander middel om hunne Wetten en Gefchiedenisfen aan to tekenen, dan
door de Schilderkunst . Wanneer de Afgevaardigden van de Zeegrand aan MONTEZUM& tyding bragten, van de verfchyning eener
Spsanfche Vloot op hunne Kusten, badden zy hunne berichten
op doek, in groote Schilderyen, voorgefteld . En om het Jaar aan
to duiden, in het welk hen de Spanjaarden overwonnen, Schilderden zy een' Man met een Hoed op, en een rood kleed aan ;
en met een Riettlok of Rotting in de hand , die aan dot Jaar.
getal geleek . . Men zie, W ARBURTON'S Goddelyke Zending van
MOZES. D. III . bl . 92, en de Schryvers door hem aangehaald .
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der Spraake , daar de eerftQ Spraak.t alley N tien , waarfchynlyk, Poky geweest is . Eleo is waar, de'Eerw . VAN
ENGELEI klaagd'e reeds, do HoogRe eeFde, HAM8LSVYLD
klaagt hedea,,en de meesteLeezers van HERUER's Schriften
klaagen akoos, dat by een duistere,rn en ingewikkelden ftyl
heeft, die bet overzetten zyner 'Schriften mst>eyIc maakt :
intusfchen zyn 'er zo veele , en sulke zaakryke dehkbeelden
in die Schriften opgef oten , dat men zich gaarne verte twee
de leezing zat getroosten, die men dikmaals omm den zin to
vatten , vooral in de Vertaaljag van deeze Vert andeling ,
noodig heeft .
De Schryver heeft zyne Verhandeling in twee voornaame
deelen gedeeld . In do eerfie onderzoekt by , of de Menfchen, aan hunne natuurlyke Lekwaamduden overgelaten, zich
zelven eene Spraak hebben kunnen uetvznden? En in de tweede : Tangs welken weg de Mensch zich bet gevoeglyksb eeu
Spraak heeft kunnen en moeten uztvinden . Ten betooge van
hot laatlte heeft by de hebbelykheden van den Mensch,
gefchikt tot bet uitvinden eener Spraake, onder de volgendo vier Natuurwetten gebragr, en voorgedraagen : i .) De
Mensch is een vry-denkend, werkzaam ivezen, wiens kraeh&
ten by voortgang voorewerken ; daarom is by eeh Schepzed
van Spraak . 2.) De Mensch is, volgens tyre be/temmsng,
een Schepzel van kudde, van gezelfchap ; de befchaavzpg e*
voortgang eener Taal is hen ; derhalven natuurlyk, wezenlyk, noodzakelyk .
3 .) Nadien het gantfche menfchelyk gefi,cht onmogelyk eene kudde blyven kQn, zoo kon bet oak niet
done Spraak blyven behouden ; daar was drrhalven eene vormirg van verfsbet'den Volksfpraken noodzakelyk, en 4 .) gelyk,
naar alle waorfc1Yynlykb d, het Men/chelyk geflacht den voortgaand geheel van"denen Oorfprong , in eene groote hwshouding
uztmaakt, dus ook alle Spraten, en met deezen de gantfche
fchakel van befchaving .
Deeze wtrnuntende Verhandeling, welke 168 b ladz . b e
ilaat, wordt gevolgd, door eene tweede Prysverhandeling
van clenzelfden Autheur, groot 6o bladz., behelzende de
Oorzaoken van den vervallen Smaak, by de vezrheiden holken dear by voorheen bloeide . In bet ecrlfe gedeelte wordt
onderzogt wat eigenlyk Smaak genoemd kan worden ; in bet
tweede, welfre do oorzaaken geweest zyn, dat de Smaak
by, alle de Volken, by welke by voorheen blfieide, in verbal is geraakt ; wordende in het derde Deel eenige gevolgert
daarvan opgegeeven . Deeze Verhandeling is uit den aart
min WVysgeerig, en meet onderhoudend door voorbeelden,
L l
date
LETT . 1791 . No . 13 .

J . G . SZRDZ>t
494
dan de voorgaande, fchoon zy in gewigt 'er niet by hxalen
kan . De Autheur befchryft in bet tweede gedeelte, de vier
onderfcheiden Tydperken va den Smaak, als r .) by de Grieken, ~ .) by de Romeinen, g .) by de Italiaanen, onder LEO
den Aden, en eindelyk, ten 4 .) by de Franfchen, onder
LoDEwyK den KIVden . De laatffe zullen wy onzen Leezeren, als eene enkele Pro eve uit dit Werk, mededeelen .
„E en nieuw tydperk van den Smaak kwam weder onder
LoDEWYK HIV, waarbp men, behoudens bet onderfcheid
der omitandigheden, kan toepasfen, bet geen, tot bier toe,
by andere Natnen is opgemerkt . Gelyk die, zoo was ook
dit door genies lang to vooren voorbereid . RABELAIS en
NONTAGNE wachtten naar geenen LODEWYK ; CORNEILLE
hadt RICHELIEU en de Academic tegen zich ; zelfs de fl:erkfie genies onder LODEWYK waren met van de Hofparty
PASCAL, FENELON, ROUSSEAU, LA FONTAINE ; en RACINE
hadt zulks minder mogen zyn . LODEWYK kon derhalven
geene genie, maar Smaak opwekken, toen by juist op en na
een tydperk van genies kwam . Om hem leefde : deftigheid,
werkzaamheid, luister en waardigheid . Naar deezen vormde
zich dus de Spraak ; zo handelde LODEWYK en elk naar zyn
voorbeeld, in zynen kring ; de Smaak nam derhalven eene
gedaante van welleevendheid aan in al haar voorkomen . De
Weirekendheid, die niet meer vliegen kon, klapwiekte ten
mint en met welvoeglykheid : bet Tooneel , dat niet meer
werken kon, werdt een fchouwplaats der Zeden, der welvoeglykheid , der Wysgeeren en Heldengeest in fchyn . De
Kunflen, die geen nationale dryfveeren meer zyn konden i
fonden 's Konings hoogmoed en zyne daaden ten dienst .
Wie niet dichten kon, maakte fraaye verzen, en wie geen
gefchiedenis kon fchryven , deklameerde fraai , en tekende
historifche Schilderftukken . De Spraak, die haare fl :erkte ,
haaren rykdom, haare volheid voor lang kwyt was, vormde
zich tot den toon der Maatfchappy, der naauwkeurigheid,
en der welvoeglykheid. Dit was de kleur van LODEWYK'S
Eeuw, die volkemen overeen kwam met zyne bron .
,, He$ verderf -moest fpoedig uit die zelfde bron voortkomen .
Wanneer de wortelen van den Smaak met dfep in de behoefte der Natie, in de gefleldheid hunner Zeden, lagen, wanneer openlyk LODEWYK geenen gefchiedfchryver van zyn ryk
hadt, en hebben kon, zo alS XENOFON en LIVIUS geweest
waren ; wanneer zyn Tooneel der Natie onmogelyk zyn kon,
bet geen bet in Atheenen was, en zyn moest ; wanneer zyn
IVOURI)ALOVE noch tegen , noch voor, hem to fpreeken hadt,
het
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bet geen DEMOSTHENES tegen FILIP voor Atheenen f'prak,
en waarfchynlyk geen Griek by noSSuET'S verheven Madame est morteI Madame ert merte! in traanen zou gefmolten
hebben, zoo is her klaar, dat die fchitterende Smaak van de
Maatfchappy, die edele Hoffmaak, die toen alles regeerde,
ook als zodanig moest bederven . Dat zelfde publiek , die
zelfde opgeklaarde en vernuftige kring , die eens aan de
Spraak ligtheid , zuiverheid , welvoeglykheid verfchaft hadden, gaven haar ook heel fpoedig, een' weinig voegend ver.
nuft , fpitsvinnigheid , en den ellendigen Smaak , om door
toeren to trefen . Men verliet dus, gelyk FENELON ; ST .
MARD, RACINE, en wie niet meer ? klaagen, die eenvouwige grootheid , die onverwrikte, onbedwongen natuur, die
tdeie eenvoudigheid, en men ontleedde de gedachten zo fyn,
zo hoflyk nieuw gezogt en aartig, tot dat 'er geene gedachte meer ovcrbleef. Her geen s$NEri voor de Romeinea
geweest was, werdt FONTENELLE ; LA MOTTE werdt PETRONIUS ; de jonge CREBILLON, met zyn onuitputbaar vernuft tot Sprookjes , bragt uit zyne gezelfchappen een Chineefche pop ten voorfchyn , die dartel , fyn en klein is ;
)LARIVAUX ontleedde de groote karakter-beelden van MoLI$.
RE in miniatuur fchilderingen vol fentiment. De Academic
van den goeden Smaak leverde her geen zy leveren moest,
komplimenten ; bet veld van den Hof . fmaak kou niets anders
voortbrengen . Hierby kwatnen ongelukkige lotgevallen der
regeering, van welke toch by Plot alles afhing, welke natuurlyker wyze alles zeer verf'oorden . En nadien her beste, dat voortgebragt werdt, op de tneening van een eng pupliek, dat is, een uitgezogteq kring van zogenoemde kenners , rt#stte , zo moest her vuil monfter, kabaalen, den
8mnak hier meer vernaauwen, ftremmen, en bederven dan
elders, en ooit in andere tyden . De dartele opvoedzng, de
levenswyze der ho ofdftad drong , deiwyl alley op een modeop rechters en rechteresfetz, dus ook
beturtte,
du uit
op fchryvers en kuntlenaars,door ; on, van veele andere
fpruitzels to zwygen, dieher
alien uit dente wortel kwawen. Een Smaak is 'er kwalyk aan, zo drat by alleen Maaaxyn kan en mag ; heel fpoedig words
fchappy of Hoffmaak
to
by zwak
publiek diende voor to gaan ,
82w , en daar by
blyft by achter.
„ De grootfte mannen na then tyd, zien wy, moestea
door deeze vooroordeelen been breken , om flechts vryer
lucht to ademen . RoussEAu riep, als uit de Woestyn ; en
by h3dt dit niet behoeven to doen, indien de tegenzy met
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21 to ' ii1ts"Wd'geweesr WttS . ' i19ONTES4tf1$11, -geL* do
MARrELt:I7S Vin xoRa
s,, diet M S CM) edtte bt ni alz
1eetl .©p zyiee ruitnte ; en nbg zon , by veel ddercxyn ES,

ptrit filet- laebbtu wklei vevgoeden,, ixtdien by gyp g6vot .

voorwetp be}taalder hadt n1r n' omvittten . 1~ij L i*k was
voLTAiRR groot ai$ runts, ztao dat *y~ .buit n t
Eeuw Van t,onEwyir ~ ' flog eene Waereld gelo , e. Shy.
fhk over in bet land der vyapden wan 4&~, Snta2k ymer
Nvdle-,,• )6aa En$eland, , en toofde vuur van lwn vuur ; by
vbrm&e aich buiterl delchadne krillgen vain Patys in1e'
d6crirAa W serum , en_ wetdt VOLTAIRE . i4et land ; dat
meeer t31atr hen voorbeeld vaii ltgvheid, welvaegly/Feed,
titiauwkWdeigheid (Prk on) en klaarheid poor gantscb .9urropa ,vOtoond heeft, heeft zich zelf, misfchief omeenpobr,
dkpe oorfpronglyke gewatttwrdfng oweilyk gemaakt . Het licht
is tit den • liehte imhem$rinq rondos verbreld, en vlamt
dies op in eene kleine htelle vlain : Men ilaat to di;t onder de 'th tidbeelden vat vnorige . tyden,, en levert elaar
voot enkel Postermnten. - Dur had4en de oorzadken
sea* +de+ Smaak in Frankryk oQk z'aaden van %yn vervai in
Vkh'Y-elv* : '
Poe'xq Van METER NUISINGA sAKKIER . Derde Deet. TA
4m*rdam by de 'Erven P . ,Meyer en G . Warms , I WOIIn,gi% 8va . 176 bliz .

y behoeven zeker niet~ to, zeggen tot aanpryzing
Wo deeze GedjC}tte i . kiwi lr aalrgr is met to vee
N
1of ,in~ ins Vaderland bekend, d*n dat„zyne ful~en n1 era
der data, eene opnoeming zoude~'bahoeven . 1)it Derde heel
bev ti,, . even als 'de voorigen, verfcheidene lot;ie bichtfluk'ken., die by eene of an4ere gelegenbei4 ogtwv rpen,
of op bepalde Stoffen geiicht,; , ~yn ; wordende ;~ ilooten
door ten uitgebreid Vers op l oortand , Lusipigats vast
den Hear P, VAN WINTER,,, tvz . De twee vol&ende bQ,
hooren tot de geringIen,
PARTURIUNT 1vIONTES .
Is bier de burgerfchap van d'Amffel sn 't geweer?

e*te?5re meitf hcn fpoen als - vl0n ; die fchigtig wasfen ;
Men woelt, krioelt , en draeft, uir , de omgekgen' gas/ea .
Qd a, verMrs0etd hcersclt, sir sk myne eagen keer.
[rat

pnftZ . "K ,"Ml NMS1NG* wAtrKfie,

4cp,

ai 1er(ckeidexhe9q van wrxens en grimmasfen!
De een loge t,, en de andaj' fekreuwt, dge dringt den deezesttt
veer
De brtrg, et yolk ~'evul4 j , geeft geenen doorgang meer,
't Octaas vet ~~st ale bu!drt, tersvyl de )sn en basfem
P hser etn flaekfeehe vreugd, of Petterdams gcweld?
Of heeft een dol Matroos ;" h' ~hilkker 1thCPgeveld?
Verdronk een kind? welk J?i4,, wgt dzevery ontflaet 'er?
Voorzeker wordy -~1f 't wA een nrrgeluk detreurd!
Ei mannen ! zeft 4*Iy loch s wat r'-antp ft Mer gebeurd'
At 7vngsken woe: de-hoed, van 't hodfd af, in bet water.
BET REGENT CINDER OOK,
De 'regen spiel geweldig uit de lugt •,
Elk bleef in huis, of bergde ztg :ar .v1ugt :
Doch Crelis gtng bedeerd zyn wegen ;
NY it*am, hbe 't regende, onvefltggdn'.
Claes, Hd}"dfY kbg, rtaf , Vajchestd, lniet!
Cttet gy l ,zoo lart zaem longs, de f?raet ?
Wldef? Crelh, chodn ' yn kleeten drohp'en,
the r& n ~ fla gelyk eett rook ,
5pr'ak, llev"e Claes! vat helpt my 't lodpen?
Hot 'rent gfnder oak.
Its bet korte Pr orbericht , alstnede in de Toewyling do%
de Futistlfe9 en , k'ohen ehitgt .trekk+eTi vool` , welke
blyken draagen, dal a pichter ttiet zepr met de- tegen ,
woordige Dicii ;genootfchappen in enoh'ten is : mogMyk lyn
de laatfte bet =ook niet Wet de edichten van den Heere
zAKKER ; to non(ten aouden zy al list 'er eerie 2ekpre
lt;oefheid, des} ouden Dichteren we! eons eigen, alsmede
zommige verouderde , of Hoogduitfciae woorden , (gely
in bet voorgaaniie Klinkdicht , bet word gasfen) in of
keurem Daar bet, in dit geval, dp den trant alleen fchynt
can te , kvmen, zullen wy ons voor geeh Aran beide partyea
verklaaren ; -en -zo wy al genoodzaakt wierden ons gevoelen to zeggen ; dan• zou bet geen vail beiden bevredigen ;
want wy zouden dan vooraf moeten verklaaren : dat bet
opgeeven van Prysftoffen, en bet Ititgeeven van Bundels
gedichten , door. d e Genootfchappen, wel is wank, een
aantal Dichters en Dichteresfen in ons Vaderland heeft
doen ontf'aan, die men 'er anders net voor begroet zodde hebben ; doch dat men , aan den anderen kant , daardoor
L 1 3
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door ook meer uitgewerkte Stukken, op byzondere ffoA
fen , verkreegen heeft , dan men voorheen hadt ; zynde
tevens het uitgeeven van Gelegenheids-gedichten daardpor
hoe la~ngs hoe meer uit de mode getaakt . In alle geVa),p
len blyft des Dichters verzoek aan zyne Dichtvriendin,
toch eene, wenfchelyke- ;aalc, die tot nut 4Fr Nedexduit,
fche Dichtkutxde zaude uitloopen :

Leer nu aim janger Dichtrenfchaer

Die zo veel MaetfGhappyen fcheppen,
En om een' goutdprys vingren reppeu,

Den rechten tram der Vedelfnaer .

proeve van Oordeelkunde, betrefende de Poezy . No . 2 en 3.
Te Utrecht by de Wed. J. van Terveen en Zoon, 1791 . Inr
gr . Svo. 55 en i6 biadz,
n bet tweede Stukje (") deezer Iroeve, bepaalt de Schryver
zich tot l{et me4edeelen zyner Aanmerkingen, over twee
pntezangen van den. Dichter ;. EELt1AMY ; vraagende, ten opzichte van dg tweede : (de eetfte bevalt hem, op verfcbeiden
plaatzen , niet .) „ Is niet dit Gcedicht steer wgard, 00 honderd
Lentezangen , waarin ops pi,ets voor iogen gefteld word, dan
bet vriendelyk ftraalen der Zon , bet ontluiken der bloemen , bet
vloeijen der beeken, en wat men gewoonlyk op zodanigen Ca•
sakgrj der Lente a1 Verder opgefchreven yind?' -- ,,Gewaarworden en dsnl4en ;e gellker tyd, eat is de, groote kunst vas
ten Dichter."
Vervolgens geef; by iets over de Ro gnze ; welk lets echter
.~q bladz befiaat ; en dot nog tienmaal zo veel bladzyden zou
Tkutjne beflan,IndienmenvanelkfeortyanRomanze Gevo%' n
gen` en Regelen wilde afleiden, die met dat byzopder foort
overeen komen . Zedert men de ftoffe der ltomanze, zo wel
uirde Fabelleer als uit de Riddergefchiedenisfen ; nit de wezentyke waereld zo wel als ult de verdichte ; uit den tegenwoordi.
gen ;yd, zo wel als nit den voorgaanden, gekozen heeft : en ze .
den men in die Gedichten , nu stns ernflig, dan boertig, dan
treurig, en dan meer hekelend en fchertzend geweest Is, en alle
deeze Lierzangen met een en denzelfden naam heeft beftempeld ;
:zedett is bet byna vergeeffchen arbeid, onderfcheidene merkte,
kenen en regelen van deeze Gezangen of to leiden, om daar
andere naar to willen bewerken, De zekere grond, die in alle
Roiaanzes to vinden is , beftaat daarin, dg bet Vertelzels zyn ;
en dat dezelve de Versmaat van het Lierdicbt moeten bebben .
IM
(') Over bet Ifte, zee boven, blade. 44.
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Al bet overige is geheel toevallig, en kan, naar bet oogmerk
van den Dlchter, veranderd worden . Naarmaate deeze vreeze
of medelydeii tracht` to verwekken naarmaace by 's menfbhen
hart wit roeren of vermaaken ; eene had, op de meest dichterlyke wyze wil vooritellen, of eenvoudig wil verhaalen (i) ; naar
deeze maate verwisfelen de geheele aanleg van zy11 Gedicht, de
inkleeding en de voordragt . Men zou derhalven eerst eene Gechiedenis der Romanze behooren to fchryven , en zelfs naauwkeuriger, als Profesfor ESCIIENBURG (t), de vertellende Liederen,
die de meeste Natien bezitten , moeten verzamelen , en onder
zekere rangen fchikken .; en dan daari a zou men eerst aan het
bepattlen der Regeleny of aan de Theorie der Romanze, moetea
denken .
Vervolgens treft men in dit tweede Stukje , nog aan : i .) tJit
ten brief, aan . . .'. . , . behelzende eenige gemengde Aanmerkingen,
over zekere plaaife in MILTON'S Paradys Verlooren , welke veele
overeenkomst heeft, met twee Verzen van BELLAMY , en over
zeker Lentedicht, van het Genootfchap door arbeid en yver, to
Leyden ; welk Genootfchap (zo veel wy weeten) thans niet meer
in wezen is . 2 .) Yergelyking van het Gedicht Chloris, door
j. EELLAMY, en de IXde Fabel, uit ha eerJle Boek der Her .
clieppingen van ovinivs. In welke vergelyking de Schryver
tracht to betoogen , dat BELLAMY gemelde Fabel zeker nagevolgd
heeft, maar to gelyk oorfpronglyk Dichter gebleven is ; volgens

f

f

DE BOSCH ,

over den aart der waare Navolginge .

In het derde Stukje beklaagt zich de Schryver over zekere
Beoordeelinge van de twee eerlte Scukjes zyner Preeve, welke
men in de Algemeene Konst- en Letterbode, No . 154 dezes Jaars ,
heeft medegedeeld, En zegt (dat ons in veele opzichten fpyt) :
In de verwachting dat zyn Ed . (de Schryvef dier beoordeeling
hamelyk) ons wet met een voorbeeld zal willen vereerea, hoe
men eigenlyk BEOORDEELINGEN BETREKKELYtt DE Po&Y moet
fchryven, leg ik de pen, als Schryver der PROEVEN DESa- AN •
GAANDE, neder? Uit de meerdere waarde die bet 2de Stukje
boven het ifte heeft, hadden wy op een geheel ander befluit
gehoopt .
r O Vergelyk de Neue Bibliotheck der fchoonen Wtrfenfchaften and der
frtyen Kunlie, Band XL111 . flak
bladz. 287.
(j) In zyne 1ie~fpielfammlurrq zur Theorie and Ltteratur der fchoonen
Wisfenfehaften . Hedeu reeds VI Deelen . In het We Deel komen eenige
Rotnanzen en Bslladen der Span)Aarden , Franfchen , Engelfchen en
Duufcben, voor.
De Nederlandfche kende by, naar gewoonte ,
"let .

Brief

$03

szlzr

VAN .;RN V1i$ND AAN lihN ,VAIA$p.

Arie van een Friend aan eels Friend . It xich hevattende $tcheidene dansnerkingrl op de dnhef che>'dend llandel3v',ze I door
de' Sehryvers van de dlgemeene k"ader?ait he J4tteroe fentngen
gehvude omtrend den Eerwaaedi~'ef; Tb1ld, Pfedlklint a Veil.
Ter verdediging vast 't LPerklie, den' Titer voerende, lets van
Tolld, beoordeeld in de `Algemeene '7aderlandfche Letterbefi ningen voor 1791 . No i . pag, 41 tot 44. dam to bekome, .
In gr . 8vo. 17 bladz.

D

e zogenaamde befcheidene danmerkingen, vats den Schryver
deezes Briefs, lrevestigen volkomen, dat onze onbefcheidene
Handelwyze daarin beftaan hebbe, dac wy bet Lets van den Heer
TOLLd jwist naar waarde beoordeelden, en hetzelve nlet roLmdefl,
om dat bet geenen rom voediende . Alle de gisflggen, welken de
Schryver van dic Stukjen opwerpt 7 om de aanleMende, oorzagk
van die onvriendelyke hand lwyze to ontdekken, had by v6iltg
(zo wel als al zyn gefbhryf' n deeZen) weg kunnen laaten, nadien 'er maar gene oorzaak is, dbq ons dgec werken : namenlykt
vrynsoeatg, ep tevens onzydig , omen LandgenootTen te melden,
war de uitgekomene Boeken en Gefchritten behelzen ; en welke
waarde zy bezitten . Wy hebben niets betpottelXks, in de bqvengemelde lieoordeeling, gezegt : en wy dt n het zelfs hedeh
flier , nu een gepast medelyden, wegens de veele mQeite dle
de Schryver zichzelven veroorzaakt heel , ons doet beken•
nen : dac het ons een wezenlyk vermaak tat zyn, Indien, in hct
gering geacht Deere , Boekdrukkers en Plaatfnyders opftaan ,
weaken voor geene van het voorgaande , bet tegenwoordtg of
bet toekomend geflachte, behoeven to wyken .
Doch, zo
lang dezelve geeti bcter Boeken In 't licht brengen, als oude
Rymetyen en droevige Verdeedigingen van dezelve, zo ver •
wachte men niet, flat wy de heerfche Produu en onzen Landgenooten, op een of andere wyze , zgllen aanpryzen.

0

40

A L

G E M E E

N$

VADERLANDSCHE
LETTER .OEFENINGEN.
De Terdienfte van JEsus . Door c . C . TITTMANN, Hog leeraar in de H . Godgeleerdheid to Wittenberg. Eerie
Deel. Te Utrecht by B . Wild en J . Altheer, 1791 . Behalven de Voorrede, 233 bladz . In gr . octavo .

en heeft bier geen Godgeleerd Twistfchrift, over bet
van 's Heilands Verdienfte to verwachten ;
M
dit is bet bedoelde van den Hoogleeraer niet i zyn oogmerk
leerftellige

is meer praclicael , als ftrekkende grootlyks, om den Christen to cloen gadeflaen, welke ene uitnemende Verdienfte
Jezus aen 't Menschdom verworven heeft, hoe reel hells
wy aen hem verfchuldiod zyn, en hoe wy daer aen hebben
to beantwoorden . Fly hoopt, gelyk by in zyne Voorreden
betuigt, „ dat de zaak zelve , door zulk een voordragt,
get„
„ eenig meer licht zal krijgen, en de Christen in ftaat
acid zal worden, om zich da Verdienfte van Jefus aan
,, de menschlyke natuur duidlijker en in beteren famenhang
• voor to ftellen ; de waardij en de grootheid van het ge• luk, dat de weereld hem fchuldig is, juister to beoor„ deelen , en to fchatteu , hemzelven als den magtigften
„ Verlosfer van alle foort van ellende, en als den hoogften
„ Bevorderaar der menschlyke gelukzaligheid , met een
• overtuigder geloof to vereeren , jegens zijne weldaaden
• dankbaarer, en aan zijne voorfchriften met vuuriger nei• ging en inniger welgevallen gehoorzaam to worden , en de
• gelukczaligheid, die wij hem fchuldig zijn , daadlijk to ge• voelen en to genieten ." Ten dezen einde necmt by de
Verdienfte van Jefus in den ruimften zin, dat hem, volgens
taelgebruik, veroorloofd is ; en to meer vry ftaet, om dat
de oudfte Godgeleerden dezelve, in een eager en uitgebreider zin, onderfcheiden ; waerby nor; komt, dat de duidlykheid en overtuiging 'er , zynes oordeels , door khynt to
winnen .
's Mans eerfte Leerreden over dit onderwerp, (hebbende
zyn Hoogeerwaerde het zelve, in ene gefchikte orde, in
enige Leeredenen afgehandeld,) gaet over de Verdienfte van
Jefus in het algemeen ; welke by , naer den ruimen zin ,
door hem aengenomen, aldus voordraegt en omfchryft .
JeLITT, 1791 . NO . 12 .
M m

sot

C . C. TITTMANN

• Jefus Verdienfte aan de weereld begon met zijn leaven op

„ aarde, ja zelfs nog eer hij op aarde leefde, duurt thans
• nog voort, en zal eerst aan het einde der weereld geheel
• voleindigd zijn . Hij heeft bevoorens veel voor de wee .
• reld gedaan ; hij doet thans nog zeer veel voor de wee• reld ; en hij zal nog eens aan het einde der weereld een
• groot werk doen . Hij heeft bevoorens voor de weereld
„ een groot geluk verworven ; wij bezitten en genieten
„ reeds thane door hem een zeer groot geluk ; en wij ver„ wachten het allergrootfte en hoogite geluk in den dood,
„ en na den dood en in de opftanding . En dat is de Ver„ dienfte van Jefus, daarin beftaat zij . Zij beftaat, deel:

„ in dat geen,- vat hij bevoorens gedaan heeft vat hij nog
„ doet, en vat hij in het toekomende doen zal tot verlosfing
„ en zaligmaaking der menfchen : deels in de groote uitwer„ kingen van dit alles tot de gelukzalighezd der menfchen in
„ deeze en de toekoomende weereld ." --- Overeenkomftig

met deze algemene befchouwing , Belt by zich voor , in
enige Leerredenen , de Verdienfle van Jefus in alle hare
byzondere deelen, oin de ditgebreidheid, de grootte en de
waerdy van dezelve recht in to zien, wat breeder to ontwikkelen .
„ Wij zullen , (zegt hy) vooreerst het werk van fefus

zelve, of dat geene, vat hij tot verlosfing en zaligmaakzng
fcben bevoorens gedaan heeft, (de voormaalige Verder men van Jefus,) vat lay thans nog doet, (de tegenwoordienfte
dige Verdienfte van Jef''us,) en vat hij nog in het toekooinende doer zal, (de toekoomende Verdienfle van Jefus,) verklaaren ; maar teffens ook vervolgens van de grootte, zich
to; alle tijdperken van het menschlijke leeven uit trekkende gevolgen van dit werk tot gelukzaligheid van het menschlkjke geof de eigentlijke weldaaden van Jefus, handelen . - Zijne voormaalige Yerdzenfte bevat zijn leeven op aarde,

facht,

zijn vqQrbeeld, zine leer, de mf'elling der Bondzegelen en
bijzonder van bet Avondmaal, zijnen dood, zijne opftanding en de zending van zijnen Geest . --- Zijne to~ enwoordige herdienfie is zijne onophoudlijk voortduurer~de werkzaamheid tot verlosfing en zaligmaaking der menfchen .
En zijne toekoom/tige Verdien fle zal in de opwekking der
dooden, en de toekoomende Vergelding beflaan ."
Het eerst hier opgenoemde, 's Heillands voormalige Verdienfte, word in dit Deel, in ene achtervolgende ontvouwing der bovengemelde onderwerpen , nauwkeurig ontvouwd ei ernftig ter betrachtinge aengedrongen . En even
zo
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so zullen de twee andere Stukken, 's Heillands tegenwoorde en toekoinflige Verdienfle, behandeld worsen, in het
tweede en laetite Deel van dit \Verk, dat fpoedig het licht
ilaet to zien ; wanneer wy, (waertoe we thans niet wel
gelegenheid hebben ,) ene proeve van de manter van uttvoering hoopen made to deelen .
Aanmerkingen over den Leertrant van jasus, met betrekking
tot de Denkwyze en het Spraakgebruik der 3eooden. Tet
juiste en rechtmaatige beoordeelzmg van het Been , vat
Leere van JESUS is . Uzt hat Hoogduztsch vertaald . Te
AmJlerdarn by van der Kroe en Capel, en Westing eat
van der Hey, 179! . Behalven hat Vootwerk, 28o bladz .

In gr . oftavo .

n de overweging der bedenkingen over de
van Jefus , in zyne gehouden leerwyze , omtrent den
Idenktrant,
en de heerfchende gevoelens der,tocnmalige jooinfchlklykheid

den , die zottlipige Utlleggers der i ;uanbeliefchrifien zeer
eng bepalen, terwyl anderen dezejvq zeer verre uitbreiden,
is de Opflellcr dezer Aanmerkzngen enigermate tot een middenweg gebragt . Men heefc tzar wrlf, to verwachten, dat
een Gefchrift van die natuur, noc1 ; =A dc ene nosh aen de
andere party, die wait flerlc nlkt hg geliefkoosde der)kbeeld
iageuomen is, voldoen,zgl ;-tnaer't is bierdoor, veelligt, to
beter gefchikt voor hun, die, in hot thans zwevende verfchil van denkej1 deswegeus, tot nog geep party getrokken
hebben . De zodanigeo, nog onbevooroordeeld zynde, be .
znerken gemeenfyh vry klaer, dat bet fluk, zo aen de ene
.its ;andere zyde , overdreven wgrd ; des het 'er, bunnes
oordeels , inzonderheid op aenkoine , sin een middenweg
to vinden ; nit welken hoofde $chryvars van then flempel to
eer hunne mindere of meerdere goedkeuring kunnen wegdragen ; wanneer ze het onderwerp met bedaerdheid en oordeel behandelen . Aengezien dit vereischte nu in deze Ranmerkingen duidelyk to befpeuren is, zo is derzelver 1ezing
den zodanigen aen to raden, om hierdooe tot nader ondcr .
zoek opgeleid to worden . 't Is toch niet zulk ene aenrading
ons oogcnerk niet, den Lezer in den waen to brengen, als
oordeelden wy, dat de Schryver den juisteu middenweg getroffen zou hebben ; maer't kom't ons voor,dat zynGefchrft
by uitftek wel ingericht zy, om den Lezer tot opmerkzaemheid op dit ftuk to brengen, waerdoor by to beret in llaet
11 m 2
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gefteld zal worden, om bet geen tot dit onderwerp betrekking heeft, behoorlyk na to gaen ; als uit Iiet volgende
beloop van den inhoud zyner voorilellingen gereedlyk is of
to nemen .
By den aenvang handelt onze Autheur over den Leertrant
van Jefus in den Volkstoon, met betrekking op de tael, en
toont ons, dat die Hemelfche Leeraer zich wyslyk, fchoon
rilet vermydinge van de tael der heffe des Volks, van de
ewoone Volkstael bediende , otn zyne leeringen , naer den.
Jooden-denktrant , op ene voor hun verilaenbare manier to
ontvouwen . Tevens doet by ons zien , hoe noodzaeklyk
bet zy, dit in agt to nemen , zo in 't uitleggen der Euangeliebladen, als in 't verklaren derGeloofswaerheden ; mitsgaders hoe aenpryzenswaerdig bet zy, dat de Volks Leeraers, ook in deze dagen, zich then Leertrant eigen maken ;
door zich, in hunne wyze van voortlellen, zo veel 't gefchieden kan, naer de mailer van denken der Toehoorderen
to voegen .
Ter nadere ophelderinge en uitbreidinge
van bet gezegde, wegens bet gebruiken der Volkstale, doet
by ons verder opmerken, met het aenvoeren van daertoe
betrekkelyke voorbeelden, dat 'er, in de uitdrukkingen van
Jefus, vele zaken nit de tael des gemenen levens verklaerd
moeten worden. Zulks geeft hem aenleiding , om zich nader uit to laten over bet byzonder fpraekgehruik der Jooden, en de hulpmiddelen om bet zelve to leeren ketmen :
waeraen by to gelyk eenige aenmerkingen hecht over de
toepasfing van bet gezegde by de verkiaring der woorden
van Jefus .
Het dusver voorgedragen .betreft inzonderheid bet gebruiken der Volkstale, dan bierby heeft men de
infchiklykheid van Jefus niet to beperken ; by voegde zich,
gelyk onze Schryver verder toont, ook dikwyls, in zyne
wyze van voortlellen, naer de Joodfche manier van . denken ;
naer hunne wyze van voortlellen en betoogen, naer de geileldheid en het charmer zyner Toehoorders ; ja by maekte ook, in zeker opzicht, wel eens gebruik van de heerfchende gevoelens der Jooden .
Op bet ontvouwen
hiervan, dat de Autheur door veele voorbeelden opheldert,
en waeromtrent by toont , hoe de Schrift-uitleggers en VolksLeeraers hiervan een nuttig gebruik behooren to maken ,
komt verder de groote vraeg in overweging, „ of deze in„ fchiklykheid van Jefus zich zo verre uitftrekke, dat Hy
,, zich ook naer de dwalende Volksbegrippen en VolksgeVolgens bet inzien van
„ voelens gedragen hebbe?"
onzen Autheur is de bevestigende beantwoording dezer
Vra-
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Vrage, de zaek van vooren befchouwd zynde, reeds aen
regtmatige tegenbedenkingen onderhevig ; by begrypt echter zeer wel, dat de door hem deswegens aengevoerde redenen niet boven alle tegenfpraek zyn ; dan , met dit alles, komt bet, zyns oordeels, bier voornaemlyk aen, op
de overweging „ van zekere onbedrjeghjke grondflelliugen
• en kenmerken, aan welken men de zuivere waarheid in
• de Leere van Jesus , en bet geen tot den leertrant en
• de wijze van voorftellen behoort , onderfcheiden kan :"
By vermeet zich niet dit beflisfend to zullen uitvoeren,
anaer by bedoelt 'er ene proeve van aen de hand to geven, of ze ook dienen konde, „ om de opmerkzaamheid,
• op dergelijke n3odzaaklijke kenmerken , op to wekken
„ en gaande to maaken ."
En hiertde is ene volgende afdeeling van dit Werkje met oordeel ingericht : waerin
de Schryver bet 'er op toelegt, om zodanige kenmerken
by to brengen , dezelven nader to bepalen , en met voorbeelden , uit de redenvoeringen van Jefus , op to helderen . --- Hieraen hecht by wyders neg enige aenmerkingen ter ftavinge van zyne gedachten, dat de opgemelde
bepalende Vraeg veeleer ontlfennende to beantwoorden zy ;
nadien by oordeelt gewigtige redenen to hebben, om uit
den Leertrant, in de Euangelifche en Apostohfche Schriften voorkomende, of to leiden , dat Jefus , hoe infchiklyk
ook in bet bovenaengeduide, zich geenszins naer dwalende
begrippen gefchikt, of zyne manier van leeren, naer enige
volksdwalingen, geplooid heeft.
De Autheur, biermede zvn gevoelen verklacrd en aengedrongen hebbende,
verledigt zich voorts tot een onderzoek van bet bewys,
bet geen anders denkende, voor de infchilclykfieid van Jefus aen Volksdwalingen, bybrengen, ontleend uit de overweging, dat Hy 'er zich utt Wysheid naer gevoegd heeft,
wegens de toenmalige getleldheul der omftandigheden en
toehoorderen : een becvys dat , naer zyn inzien , gansch
niet voldoende is, en waervan by de krachtloosheid, uit
den gehouden leertrant, allesLins poogt acn to wyzen . -Voor 't overige ineikr hy, ten opLichte van bet gebruiken
van denen uitlegkundigen legel, nog op, dat men dikwerf
geen behoorlyk onderfcheid maekt , tusfchen voorftellingen,
die to betrekken zyn tot de volk,,tael en denktrant , en
zodanigen, die volksdwalingen zouden kunnen vertterken :
men ziet zomtyds, gelyk by door voorbeelden aentoont,
deze en gene manieren van voorftellen nit bet laetfte gezichtspunt ;, terwyl ze intusfchen als voorftellingen van de
Mm 3
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eerile ,jierigeduide foort befchouwd moesten worden . -- Eindelyk vestigt de Schryver onze aendacht nog op de gronden,
waerop men zommige gevoelens aen dejooden van then tyd,
als gemene Volksbegrippen toefchryft, en voor Volksdwalingen houd, naer welken Jefus zich zou gefchikt hebben .
Hat komt hem voor , dat men daeromtrent meermaels de
vereischte omzichtigheid niet gebruikt heeft ; en tracht to
doen zien, hoe moeilyk en onzeker bet dikwyls zy, wanneer men bewereh wil, dat bet een of ander een oudJoodsch
evoelen is , naer 't welke Jefus zich gefchikt zou hebben .
En dit geeft unzen Autheur aenleiding, om, ten betluite,
nog enige aenmerkingen thede to deelen over de Bronnen,
(uit welken men zulke Joodfche gevoelens icheppen wil,)
met opzicht tot derzelver waerde, en in hoe verre men
'er gebruik van kunne tnaken . Met de Talmudlfche en
Rabbynfche Schriften heeft by, in dit geval, niet veel op ;
van meerder dienst ichat by de Werken van ' o/ephus en
Phalo, als ze met een omzicbtig oordeel gebruikt wordeu ;
en bovenal pryst by de Alexandrynfche Overzetting aen ,
als best gefchikt, met alleen ter ophelderinge der uitdrukkingen en fpreekmanieren van Jefus en zyne Apostelen,
maer ook wel inzonderheid otn de Joodfche denkwyze to
Jeeren kennen . Tot dit laetile einde komt dezelve bier to
meer to made , doordien , gelyk onze Schryver zegt ,
• daze Overzetters , om bet Hebreeuwfche uit to druk• ken, dikwijls juist zulke bewoordingen en manieren van
,~ fpreeken gebruiken , die haaren oorlprong van zekere
„ Joodfche begrippen hebben , welken men daarin ligtlijk
„ ontlekken kan . Ook verkoozen zij zomtijds, wanneer
• zij de zaak volgens bet fpraakgebruik op verfcheidene
„ wijze konden uitdrukken, mist die uitdrakking en wijze
„ van voorllellen, welke de oude Joodfche denkwijze mey , degebragt ."
Voor Lydenden . Een Huisboek . Naar bet Hoogduitsch.
Te Utrecht by B . Wild en J . Altheer, en to AnJterdarre
by Wesfing en van der Hey, i7go.
Behalven de Voorreden, pi bladz . In gr . oEtavo .
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ne verzameling van troostryke bedenkingen , die ter
opbeuringe kunnen zyn, voor de zodanigen, welken
onder rampen en tegenheden, of i ;nertbarende toevallen ,
zugten ; en walker lezing oak hare nuttigheid kan hebben
voor
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voor zulkeh , die zig in gunfliger omfiandigheden bevin-

den , en daerdoor zig kunnen wapenen tegen onheilen,
die hen ten enigen tyde zouden mogen treffen . 'Er leeft
toch geen mensch, dien 't altyd voor ftroom gaet ; de ge .
lukkigfle zelfs heeft nu en dan wel eens met tegenflroom
to worflelen ; en de voorzichtigheid eiseht, derhalven, dat
seder daeromtrend op zyne hoede zy . In knellende ramen vind men Diet zelden velen als troostloos, om dat het
bun aen de vereischte kundigheden mangelt ~ en de geest
naeuwlyks vatbaer is , om ze alsdan , in t midden van
den druk, to ontvangen . Dit ware voor to komen, door
vroegere oefening , die in treffende gevallen invloed zou
kunnen hebben, en den geest gefchikter maken, om den
nadruk van opbeurende troostgronden to gevoelen . Uit
lien hoofde kunnen Gefchriften van dien aert, als bet tegenwoordige dat wy onder handen hebben, zo in voorals in tegenfpoed , met nut doorbladerd worden ; vooral
wanneer de troostgronden, gelyk in dezen gefchied, met
welberedeneerde overdenkiug voorgedragen worden .
Ten dien einde boezemt ons de Autheur gezette kundig.
heden in , over den Dood, de Onflerfiykheid, de Opflanding , en een toekomend Leven ; by leid ons op tot end
verilandige befchouwing , zo der rampen des levens, en
derzelver gevolgen met hetrekking tot bet toekomende ,
als der Leere ener albefluurende Voorzienigheid ; en vestigt zyne overdenkingen op deze en foortgelyke gronden,
welke by, Diet in een verrukkenden toon , inner op ene
verllandlyke manier, in velerleie gevallen , doet werken . -Men leze, by voorbeeld,, 's Mans gedachten, by aenhou+
die wel eens
dende t^vyfelingen in zaken van Godsdienst
's Menfehen geest dermate kunnen belemmeren, dat het
hem tot mistroostigheid doe vervallen, of overflaen, oni
van alien onderzoek of to zien, bet welk den weg baent
tot Dweepery en Bygeloof, zo Diet een volflrekt Ongeloof
ten gevolge heeft ; waer tegen des Autheurs denkwyze deix
Lezer ten krachtigfle wapent .
„ Mijne geheele ziel , (dus flelt by zyne gedachten
voor ,) Mijne geheele ziel dorst naar licht, naar kennis
en zekerheid ; doch dikwijls, zeer dikwijls, fchijnen hiettoe
alle bronnen voor mij geflopt to wezen ; terwijl het mij
flechts zelden gelukt , om eenige verkwikking of verfler.
king uit deielven to fcheppen . l k denk, ik onderzoek,
en doe alle moo lijke nafpooringen ; maar overal ontmoet
ik onoverkoomlijke zwaarigheden ; overal doen zich voor
mij
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mij twijfelingen op, welke mij onoplosbaar toefchijnen .
Ik luister naar de ftem der Rede en der Openbaaring, en
ben flechts zelden zo gelukkig, haar op eene verftaanbaare
wijze to hooren, en, van alle anderen, duidehjk to kurtnen onderfcheiden . Mijn waarheidlievende geest' verlangt
en wenscht naar geenen helderen, vollen, middag ; maar
flechts naar eene flaauwe morgenfchemering , naar eenige
ftraalen van den aanbrekenden dag ; en ook deeze wensch
words zelden vervuld . Zelfs het beftaan van GOD , en
Zijne hoogfe volmaaktheid, beneffens mijne gemeenfchap
met Hem , verzinken dikwerf voor mijii oog in eene ondoordrtngbaare duisternis , of vertoonen zich, met zo
veele zwaarigheden omgeven , en zo geheel boven alle
menschlijke denkbeelden verheven, aan mijnen geest, dat
deze gedachten mij noch troost noch opbeuring verfchaffen . Goede (-,or), Vader 4es lichts ! weer alle duisternis
uit mijne ziel , en doe mij Uwe tegenwoordigheid leevendiger gevoelen, en meer en meer van Uw aanwezen verzekerd worden ! 1\-lijn hart haakt naar rust, en waar zal
ik dezelve anders, dan bij U, zoeken en vinden 7
,, Dan, het zij verre van mij, dat ik mij over het gebrek , welk ik gevoel , angftig zou bekommeren, of mij
mijnen onwillekeurigen twtlfel tot eene misdaad zou aanreekenen ; dat ik zou gelooven , dat mijn toefland GOD&
zou mishaagen, of vreezen, dat dezelve mij buiten de zaligheid der toekomende waereld zoude fluiten ! Neen ; GOD
weet , dat wij zwakke en kortziende fchepzelen , dat wij
ftof en asfche zijn, en eischt niet meer van ons dan wij
doen kunnen . Hij vordert , dat wij in oprechtheid wan .
delen ; en zulk een gedrag is Hem aangenaam . Al wie
ten oprecht Vriend der waarheid is , die is een Vriend
van GOD , hoe weinig kij 'er ook van weten of kennen
moge . Hij, die de waarheid in oprechtheid lief heeft, en
met ernst zoekt, zal en moet dezelve, eindelijk, zeer zeker tot zo ver ontdekken, als voor menfchen mogelijk is ;
al ware bet dan ook, dat zulks eerst na dit leevep zoud .
gefchieden . De heilige en rechtvaardige God flraft alleen
de zonde en ondeugd, maar, ongetwijfeld, geene onwil •
lekeurige, geene onfchuldige, doolingen . De ongelukkige,
die de waarheid zoekt , maar niet vindt, moet aan Hem
veel welgevalliger zijn, dan de gelukkige Man, die dezelve toevallig ontdekt, maar met gezogt heeft I Mijn hart,
hiervan ben ik verzekerd, flaat voor de waarheid open ;
Let haakt naar overtuiging en zekerheid, en laat zicli
gaar.
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gaarne onderwijzen ; terwijl het iederen ftraal van licht,
waardoor het mogt worden befcheenen, blijmoedig tot zich
treks . Ondertusfchen is het den Alwetenden alleen volmaakt bekend, waarom het mij zo moeilijk, en moeilijker
dan anderen Zjjner kinderen, valt, om tot eene vaste, gerustftellende, zekerheid to geraaken ; en wanneer het Diet
mijne fchuld , maar mijq ongeluk , en een gevoig is der
wijze fchikkingen zijner albeftuurende Voorzieuigheid
zo als ik met reden mag hoopen,
dan kan ik mij
niet alleen met voile zekerheid belooven , fiat GOD mij
eene vaderlijke toegeevendheid zal bewijzen,, maar ook,
dat Hii mij, in eenen beteren, meer verheven ftaat, volkomen zal fchadeloos flellen .
• Ik mis op deze aarde, 't is waar, zeer veele genoegens, en ben in verfeheiden opzichten ongelukkig ; maar
zoude)een redelijke, onfterflijke, geest, die naar kennis en
waarheid dorst, eii zijne algeheele waarde gevoelt, Diet
gefchikt zijn voor de wooniugen des lichts , waar zijn
brandend verlangen kan bevreedigd worden ? Of zoude de
goede con mijne wenfchen eeuwig onvervuld laten? Neen ;
vroeg of laat , in deze of in de andere waereld , zal Hij
mijne fmagtende ziel verkwikken, en met de zaligheid
eener voile zekerheid verheugen !
• Ook ten dezen aanziene zal ik mij trachten gerust to
ftellen : want bekommering eR droefheid over mijne twij .
fel, in zaaken van Godsdienst, is zekerlijk de weg Diet,
om tot de kcinis der waarheid to geraakep : deze kan alleen
de tulle bedaarde ondeizoeker ontdekken . Ik zal derhalven
mijnen geest trachten op to beuren , en mijn hart poogen gerust to ttelien, op dat ik haare item des to eerder hoore,
haare wenken zo vecl to beter verflaa, en voor haare indrukken zo veel to vatbaarer moge worden .
• Kan ik then trap van zekerheid Diet bereiken , welken
ik wensch , en ook met den aart der zaake overeenkomt,
dan zai ik mij aan den pli .:ht des geloofs vast houden . De
waarheden en lessen, welke mij verbeteren ; mij vergenoegder met mijn lot, en nuttiger voor andere menfchen , maaken, en mij, onder de kommernisfen en rampen deezes leeers , kunnen vertroosten en opbeuren , zal ik gaarne en
dikwijls overwegen , fchoon ik al de reden derzelve , en
heur onderling verband, Diet duidelijk en met voile overtuiging kenne. De twijfolingen , welken daartegen in mij ont .
ftaan mogen, zullen bi) mij Dimmer welkoom zijn, noch
met voordacht door mid gevoed worden ; terwijl ik, wanMm 5
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neer ik dezelven kan onderdrukiten, of verwijderen, zondet'
daarover ongerust te-worden ; bet als eenen plicht zal aann'ierken, om zulks niet na to laten . - Inzonderheid zal ik
nij bevlijtigen, om zulke Veldaadige lesfen, welke tnij
vreugd verfchaffen, Reeds getrosiwer op to volgen en nit to
oefenen, ten einde mij deze1c n d#*dobr meer eigen to maaken, en mij van haare waarheid fteeds'meer to verzekeren .
Hoe flaau Wer bet licht zij , 4,elk mij beftraalt, to 'eel to
zorgvuldiger zal ik , ieder -fPoor van bet zelve naargaan ; zo ,
veel to voorzlchtiget bij ziju'ichijtizel wandelen ; zo veel to
meer alles vermijden, wat mij tot aanftoot zou kunnen die -,
nen ; mij to keel to meer totleggen, om alles, wat ik bij
dezen trap van licht kan uitvohren, behoorlijk en wel to
verrichten , en mijnen loop , zelfs bij de flaauwite fehemering, ilandvastig voord to ketten, en onvermoeid naar bet
mij vdorgefleltle doel to ftreeven, opdat mij niet de nacht
met alle Ajne verfchrikkingen overvalle , cer ik bet zelve
bereikt 'heb .
„ Ik zal dus de les van fitsus volgen, bij welker inachtneeming zo veelen zijner verEerers zich wel bevinden . .4l
vie den evil ddet des geenen, zegt hij, die mij gezonden heeft,
die zal van mij bekennen, of mijne leer uu GOD if , dan of
ik van mij zelven fpreek. JA, fchoon ik al van den Godlijken oirfprong van JEWS leer nooit ten vollen most overtuigd worden , en in d4!telve onoplosbaare zwaarigheden
ontdekke, zo wil ik echter haare voorfchriften volgen, en
dat geen verwachten, waarop zij mij doet hoopen ; terwijl
ik bet voorbeeld van den edelen weldaadigfl :en menfchenvriend, die dezelve heeft verkondigd , meer en meer zal
trachten gelijkvormig to worden, en fl :eeds christelijker to
leeren denken en handelen . Hierbij kan en zal ik zekerlijk
niets verliezen : integendeel , berzekert mij mijne eigen ondervinding , en die van anderen , dat ik zo veel to meet
rust en genoeaen fmaaken, aan anderen meer blijdfchap en
voordeel verfihaffen, en de eeuwigheid veel getrooster zal
to gemoet zien ; terwijl 1k, this handelende, mooglijk reeds
in dit leeven zo gelukkig zal zijn, om ten vollen overtuigd
to worden , dat de leer van jrzus Godlijl e kragt en wijsheid zij . Laat de troostrijke hoop , 6 GOD ! welke mijne
ziel thands verkwikt en bezielt, eerlang vervuld worden,
en geef , dat ik alles, wat hiertoe bevorderlijk kan zijn,
met =en onvermoeiden vlijt, moge verrichten!"
Ze-
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Zedeboekjen voor Kristlijke Dienstbooden . Te Leeuwarden by
J . Seydel , 1790 . Behalven bet Voorberigt, 97 bladz . In 8vo.
'men Boekje,, welks leezing en herleezing, denzulken,
waarvoor bet tnzonderheid gefchikt is, niet to ernftig
aangepreezen ?fan worden ; des de Schryver bet den Dienstbooden wet mogte aanbeveelen, en to gelyk de Huisheeren
aanmoedigen, om het hun, zonder meesteragtigheid, op
eene minzaame wyze, ten gefchenke to geeven . - -let
behelst, na eene gepaste Vooraffpraak aan de Huisheeren,
over hun behoorelyk gedrag jegens de Dienstbooden, eene
reeks van agtervolgende Lesfen ; in welken de Schryv&
de vooruaamfte verfchillende omftandigheden, waarin de
Dienstbooden zig bevinden kunnen, als doorloopt : des dit
Stukje, ten dien opzigte, een vry volledig Zedenboekje
genaamd moge women . De pligten der Dienstbooden worden 'er beknopt en klaar in ontvouwd , vriendlyk voorgedraagen , en mdt eene ongemaakte deftigheid aangedrongen .
Zie hier , hoe by hen opleide tot her in agt
neemen van dien algemeenen Zedekundigen regel, die een
doorgaanden invloed op alle wederkeerige pligten moet
hebben . Gelyk gy wilt , [te weeten redelyker wyze] dat
u de menfchen zullen doen [indien zy zig in uwe omftan .
digheden mogten bevinden,] doet gy hun ook desgelyks .
,, Hebt gij ecuig vermoogen van verbeeldiug, vcrbeeldt
dan eens, dat gij zelven Heeren en Vrouwen zijt, dat gij
ediend w ordt van anderen, en vraagt uzelven eens af,
oe gij dan hefst van uwe Dienstbooden zoudt wenfchen
behandeld to woiden (*) . Zo zult gij uwe pligten leeren,
zo zult gij leevendige bevattirgen krijgen van bet gene gij
Ws Dienstbooden aan uwe Heeren en Vrouwen verfchuldigd zijt . Nu handelt dan in alle eenvoudigheid Heeds zo,
als gij het met bilbjkheid van eenen Dienstboode zoudt ver
langen kunnen, wanneer gijzelven Heeren of Vrouwen waart !
,, Het gene gij in deeze of die omftandigheden geern
in uwe Dienstbooden zoudt willen zien , moet gij , daar
gij zelven nu dienstbaar zijt, betrachten ;
bet gene
gij in deeze of gene gevallen ongeern aan uwe Dienstlingen bemerken zoudt, ook hiervoor dient gij u alleszins to
wachten .
,, Zou .

t

(*)Even zo behooren Heeren en Vrouwen , in 't we&rkeerige,
gig wel eens voor to fellen, boe zy, Dienstboodeu_zynde, rede .
lyker wyze, zouden wenfchen behandeld to worden .

5tt

l.IID!IOEEJEN VOOlt tRISTLY&E DIENSTA00DV .

„ Zoude bet u wel aangenaam weezen, wanneer gij Hee .
Ten of Vrouwen waart , indien uwe Dienstbooden eqg
jlecht hart hadden , en hiervan in hunne gedraagingen
fpreekende blijken haven? -- indien zij u beftoolen,
bedroogen,
blinddoekten,
belasterden,
u
it den voet dwars zetten, en u in het
tegenfnapten,
cene of andere leed en ongenoegen berokkenden ? --- wat
dunkt u ? zoude bet u in tegendeel niet onvergelijklijk
veel aangenaamer weezen, indien uwe Dienstbooden u
achting en eerbied betoonden ?
indien zij uw nut,
uw voordeel zogten,
opregt voor uw aangezigt wandelden, - hun geheele gedrag voor u open lagen,
-uwen goeden naam verdeedigden, -- uwe bevelen ge.
4toorzaamden, --- uw genoegen bevorderden, en op de
best mooglijke wijze met een genegea hart uw eer hand .
iaafden, ja zich meer aan dezelve, dan aan hunne eigen
eer, lieten gelegen zijn?
„ Even zo is ook dit laatfce uwen Heeren en Vrouwen
aangenaamer, dan bet eerfte ; en zo dierhalven is bet ook
uwe pligt, om dus uwe gedraagingen jegens uwe Heeren
en Vrouwen to regelen, en in to rigten .
„ Benaarftigt u daaglijks, om op deeze wijze uwen pligt
waar to neemen : gewent u, om u, in de plaats van uwe
l-leeren en Vrouwen, to ftellen, om zo to leeren, to wee,
ten, en in to zien, hoe bet hun voorkomen moete, hoe zij
to moede zijn moeten, wanneer gij hun gehoorzaamt, of
niet gehoorzaam zijt, wanneer gij dit of dat doet, of hier
of daarin nalaatig in zijt .
„ Op deeze wijze zult gij de beste begrippen van uwen
uitgebreiden pligt krijgen ; volgt deezen eenvoudigen regel,
toetst hier alle uwe verrigtingen aan, en deeze manier van
denken en handelen zal u in de daad tot de beste en nuttig.
ite Dienstbooden vormen : hoe meer gij deezen regel volgt,
dies to geruster, gezegender, blijmoediger, gelukkiger zult
gij weezen ; dies to onbefchrootuder en liever zult gij aan
God en de eeuwigheid denken ; ja, volgt gij deezen voorgefchreeven regel, dan zult gij Reeds met cene kinderlijke
vrijmoedigheid , met een vertrouwend geloof tot voor
's Heeren troon naderen durven, en uwe hartlijke gebeden
tot Hem kunnen opzenden ; ook dan kupt gij verzekerd
weezen , dat uwe Algenadige Hemelheer, die hoog woont,
maar ook laag nederziet, bet oog van medelijdende Liefde
op u nederflaan , uwe oodmoedige fmeekingen verhooren,
en u de begeerten uws Marten geeven zal,"
Du-
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of A cheid van ALETHOPHILUS aan PHILADELPIJUS .
Amfteldam, bij M. de Bruijn , 1791 .
Behalren bet
Voorwerk, 342 bladz . in gr. o5tavo .

Du

ademael Philadelphus, in zyne voor 't licht gebragte
N Verantwoording (*), to kenneri heeft gegeven, dat bet
zyn oogmerk was, dit twittgeding niet verder voort to zetten, maer 't hierby to laten berusten ; en Aletophilus dit
zyn Gefchrift doet voorkomen,, ails een affche:d aen Philadelphus, met betuiging dat by ,'er "oorts van afziet ; zo is
bier mede deze penneflryd afgeloopen . 't is daer mede gegaen, gelyk bet gemeenlyk met die foort van verfchillen
gaet ; Alethopliidus en Philadelphus hebben elkander niet
wyzer gemaekt, en zyn, als Wit hunnen fchryftrant uit de
twee laetile Schriftuuren blykt , tegen elkander verbitterd
geworden . En 't is, naer ons inzien , to vermoeden , dat
Lezers, die ernflig deel neemen in dit gefchil, ook daerdoor
niet van party verwisfeld zullen zyn, daer bet toch meerendeels aenkomt op een zinnebeeldigen trant van denken ; waerin de een bet zinnebeeld op die, en de ander op deze, wyze
gewoonlyk befchouwt .
Vermoedelyk zouden de Paren, die betreklyk tot de hoofdzaek van 't behandelde verfchil, in onze Nederlandfche Kerk , nog beftendig aelIgekweekt worden, beter to verenigen zyn, als men, met afzicht van bet zinnebeeldige, gegrond op de benamingen van
herbond en Verbondlingen , en de daeruit voortfpruitende
zinnebeeldige voorftellingen, bepaelder bet oog vestigde op
de zaek zelve, , op Gods openbaring van den weg der za• ligheid door J. Christus, aan een zondig menschdom, en
Menfchen verplichting om then weg to bewandelen ."
•
Dan de tot nag heerfchende fmaek, voor de zinnebeeldige befchouwing van een I7erbond en Verbondlingen,
fchynt dit grootlyks to belemmeren ; en zo lang dezelve
ftand bond, is 'er , naer ons inzien , weinig hoop , om dit
gefchil to beflisfen .
Aletophilus fchynt zich to vleien, met de hoop, (lit zyn
gefchil met Philadelphus beflist zou kunnen worden, door
andere Christen-gezindheden, die buiten bun Kerkgenootfchap zyn . Zulu doet hem dit zyn gefchrift opdragen aen
alle Christen -gezindheden . Begrypende dat de meeste Leden
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(*) Zie boven, bl . Io.
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den der Publieke Kerke hier in-party trekken, en dus be .
vooroordeeld zyn, zo is het hem raedzaem voorgekomen,
de andere Christen - gezitidhedezi to verzoeken , om het
Rechterampr over dit gefchil to bekle& vn . „ Daar hat,
„ zegt hij, bekend is, dtt'er in andere Christen-gezind„ heden zu1ke twisten over de brmiwe auk weinig of
„ met bekend zijn , hebbgt} wij bij tjl, ook meer onpartij„ digheid in het beoordeelet} van off{ wederzijds gpfchrzjf
,~ te. verwachten . Hierom is mijne keuze op ul . geval„ len
verzoeken1e dat Gijl . it .mijge keuze zult ge„ lieven to laaten welgeyallen, en zo het Rechterampt
'icy zyn benieuwd
„ over ons gefchil bekleeden ."
om to vernemen, of 'er onder die C1 isten--&ezittdheden
zodanigen gevonden zullen worden,, die, daer hun doze
twisten weinig of niet Wend z jn, gr ene gezette Studie
van zltllen moeten maken, om twisten, daer ze geen be .
lang in f}ellen, naer den eisch to overwegen , die daertoe
lust zullen hebben, en dus zich dat Rechterampt zullen
ltiten welgevallen . 't Komt ons niet waerfchynlyk voor ;
en zo t al op de ene of andere wyze eenigzins plaets
mogte hebben, zal de Rechter, vermoedelyk, geen decif=ef vonnis vellen , maer veeleer Partyen een accommodement
voorflaetr ; min of meer 1n then fmaek als bovengemeld
i~, oni, met terzyde flellinge van het zinnebeeldige, zich
aen het wezen der zake to houden , wanueer alle verfchil een einde zal nemen .
G. TEN HAArr, Med . Do&. Inwydings-Redevoering
noodige kennis van den aart en de huishoudelyke

over do
gefeld..
hezd van bet Menschlyk Lichaam , mztsgaders over de
onaffcheidbaare Verwandfchappen, die 'er tusfchen de Genees en Heelkunde plants hebben . Uitgefpreoken op den
By de aanvaarding -van
s2/ten van Wynmaand, 1788den post van Led-or Chirurgia: Clinic e , aan de i1lwJlre
Schoole to Rotterdam .
Beneffens de JVaarneeming en
eenige Gevttllen , in het Gasthuis
Behandeling van
voorgekomen. Te Rotterdam, by P . van Dyk, 1790. In
gr . bvo . 216 bladz .

aankomende Leerlingen deezer Kunst , allernuttigst
IStukje,
ziet men vooraf een fraaie,inkopergegraveeide,Afn dit voor alle Heelkundigen, en in het byzonder voor

beelding van den, beide door zyne Kunst en Geleerdheid
al-
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A113mme beroeinden Autheur. De Redevoering zelve heeft
ten onderwerp, de oirafl?eheidbaare= Vexwan€fchappen, die
'er plaats vind tusfchen de G& aeesL-en Heelkunde . Deeze,
fchoon voor bet grootfte gedet4te vain de hooge noodzaakelykheid der Heel- by de Geneeskunde, in de herllelling
der Lyders handelende, voldoet',adn bet voorgeftelde oog ,
inerk zeer wel ; to meer, daar dezelve, op eene fchilderachtige wyze,verfcheide weetenswaardige Gevallen aan den
Leezer voorflelt .
Deeze word gevolgd door • eerie Aahfpraak , by de Opeping der Lesfen in bet Gasthuis, aatr zyne aldaar verga~
derde Leerlingen ; bevattende eeny zeer kort Vert~oog van
de noodige Kundigheden, die de Hee1kundigen, in hee
algemeen befchouwd, moeten bezitten .
Nu vind men een twaalftal van, Fleelkitndige Waarneemingen, na bet aanvaarden van` het Leftbraat, in bee
Gasthuis, den jongen Heelkttndigen, ter hunner oriderwyzing voorgehoudetr . De eer1le betteft eerie zeer aanmerkelyke %'Vdnde, door een vat op een Vuurhaard aaa
bet Voorhoofd toegebragt ; de tweede, eene hevige Verbrandheid aatn beide de Beenen ; de derde, Zuchtige Beenen en derzelver gevolgen ; de vierde, bet Water in den
Buik met de ve&richte Aftappingen ; de vyfde, eene Brettk
in bet Schetn- en Kttitbeen ; de zesde . Breuken in de
Kniefchyf ; de zevende, cene Breuk part de Bintien-En .
klaauw met Kneuzing ; de agtfte, eene Breuk in de kleine
Beenpyp, met eene zwanre Verftuiking gepaard ; de negende , eene Breuk van bet Ravenbeks Uitfteekzel des
Schouderbtads, gepaard met aanmetkelyke Kneuzing ; de
tiende, de Vorst, waardoor de toppen der Vingeren waren aangegreepen ; de elfde handelt over de Verharding
der Glandula Parotis, met Waarneemingen gefterkt, en in
de twaalfde, word van eene hevige Oogontfteeking gehandeld .
Deeze Waarneemingen zyn op bet duidelykfle befchreeven, en worden alle vergezeld met zodanige aanwvzingen en redeneeringen , dat een Aankomeiing in deeze
Kunst zich bet Geval zelve als voor oogen kan flellen, de
gehoudene Heelwyze, door de daarby getoonde aanwyzingen, (indicaulen) begrypen, en, door telkens daarby ge .
voegde opmerkingen, in that gefleld word, om zoortgelyke voorkomende gevallen, met hoop van bet beste gevolg, to kunnen behandelen.
Dan, onze Geleerde Autheur bepaalt zich niet flegts
by
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by de opgenoemde Gevalleu alleen , maait neemt daarait
teffens gelegenheid, om, aan zyne Leerlingen, de voortrelr
felykfte Heelkundige Lesfen, in bet algemeen over andere
Gebrken,diemtdealdarverhandel inenigebtrekg
king ftaan, vogr to ftellen : zoo handelt by in bet derde Geval over bet Oeden, geeft daarvan eene bepaalde befchryving, wyst de verfchillende oorzaaken daartoe aan , met
derzelver gevolgen en geneeswyze . In bet Vyfde handelt by
teffens over de FraEtuuren in bet algemeen, met derzelver
kenmerken, oorzaaken en bykomende omftandigheden, welke alsdan nog daarenboven met vroegere door Hem gedaane
Waarneemingen opgehelderd en bevestigd worden . Zo vind
men by bet elfde Geval eene grondige en weldoorgedagte
befchryving van de oorzaaken, uitwerkingen en geneeswyze,
der Kiroestgezwellen, (Scirrhi) of en wanneer derzelver
Geneezing al of niet to onderneemen .zy, en wat daarby al
in het oog moet gehouden worden . Met een woord , dit
fluk is voor jonge Heelmeesters en Aankweekeliiigen in die
Weetenfchap ten hoog(ten nuttig, en kan bun in de meeste dagelyks voorkomende gevallen tot eene heilzaame
vraagbaak verftrekken . Dan bet moeit ons ten tuterften,
dat wy dit fchoone Stuk met zulk eene talloo a pnenigte van
taal- en drukfouten befinet vinden , waarouder 'er zelf gevonden worden die zeer aanftuotelyk zyn, en by een to
wenfchenen herdruk behooren verbeterd to worden . Zo leest
men op pag . 8o, wanneer men de Mena Cruralis in een
hand toebind ; pag . 84 . Schammomium, Baccalauri, Oximel
esquilhtscum, Rimatur mart., rad: Cedoar ; pag . 86 . Scharuscilaginir
2o5 . M
Semits, Sidonierum ; pag .
ficationesM; pag4
Xo9 .
ercur- viv. 'i foly: m eq . q . f. Mica Panir vi
M . Exa~taafimcc . Tien Piluke moeten t grein Merv . Sublimat : in xich. bevatten . Dit bevat gewis geeii meiisch, en
wy ook nlet En hoewel, om de menigte der bezigheden
en reeds klimmende jaaren , die den geleerden Autheur
buiten flaat itellen om de gedrukte proeven zelve to verbeteren, de fouten wel Diet zo zeer ter verantwoording
van zyn Ed . komen , zoo was bet evenwel ten hoogf'en
noodzaaklyk, dat een ander, der zaake en taale kundig,
zodanig eenen arbeid verrigtte, op dat niet, door eene blinde navolging van onkundigen, wezenlyke nadeelen voor
de Lyders mogen voortvloeijen .
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De oplettende Natuurbefehouwer. Gevolgd naar het Hoog.
Te Utrecht, by de Wed .
duitsch van J. L . EWALD .
S . de Waal en Zoon, 1791 . Behalven de Voorreden, 196
b ladz . in gr. oftavo.
n dit Stukje levert de opmerkzaame Ewald etlyke ftichj tende befchouwingen der Natuure , waardoor by den
Leezer, terwyl by hem ernftige overdenkingen inboezemt,
tevens, als 't ware, eene handleiding aanbiedt, om hen ;
to leertn, op hoedanig eene wyze men bet Boek der Natuure, ten meesten nutte, hebbe to doorbladeren . Zyn
voorbeeld toch toont, hoe men van alles, wat zich in de
Natuur voordoet, een leerzaam gebruik'kan maaken, ter
rechte kennisfe van God in zyne Volmaaktheden, en van
den Mensch in zyne voortreflyke waarde, ter aanfpooriiige eener ernftige betragtinge van zynen pligt . Onderfcheiden voorvallen maakt by daartoe dienftig, en zyne
bedenkingen, by zodanig eene gelegenheid gevormd, hebben een nadruk, die bet gemoed des Leez"ers eigenaartig
inneemt. Tot eene proeve hiervan ftrekke bet hoofdzaaklyke zyner overpeinzingen, by bet afloopen van den Herfst ;
die, in ons tegenwoordig Jaargetyde, bovenal onze opmerking vestigde .
„ De geheele Natuur," dus laat by zich hooren, „De
geheele Natuur kondigt thans dood en vernietiging aan .
Deze verwelkte bladeren, die zich onlangs aan de booment
bewogen, en thands bijna overal door ons met den voet
vertreeden worden ; dit vaale kleed der beemden ; deze
onaangenaame lugt, xyelke wij inademen - alles roept
ons toe : bet is gedaaii'met de aarde ; haare voortbrengende, bezielende, kracht is niet meer! Zelfs fchijnt de Zon
niet meer to wezen, 't geen zij to vooren was : ook zij
fchijnt langzaam naar den weg van alle planten to hellen .
Indedaad, 'er is geen gevoelig mensch onder ons,
die thans niet dikwijls, zelfs zijnes ondanks , door dit
denkbeeld getroffen wordt, of then de gedachte des doods
niet meer, dan anders, voor den geest zweeft, naardien
hij alles , wat hem omringt , ziet fterven .
Wie zoude
niet, die eens in een groot ziekhuis rond wandelde, waar
elke minuut een fterft, en honderden met den dood worftelen ; waar alien bun flerfaur nadert ; waar hij niets dan
bet gekerm van kranken, dan bet zugten van fterveuden,
hoorde, en niets dan een doodelijke lugt inademde,
LGTT. 1791 . NO . 12 .
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wie zou niet, bij zulk een fchouwfpel , ten flerkften geroerd warden i door het denkbeeld : ,, dezen zijn vleesck
„ van mijnen vleefche . ,Zil fterven,, a~ ik uwct ook eon„ maal, even a1s zij, tot de aarde we derkeeren t uit welke ik ben genomen 1" En het is indedaad ,. ten minHen, eene dergelijke gewaarwording, welke wij gevoeletr
wanneer vie ons thands naar buiten begeven . Zien wij
bier of daar nog een half groen blad ; het wort elt met
den dood . Heeft men al een helder uur, een fchoonen
dag ; zulks is toch niets anders, dan het opgeklaard oog
van ftervenden : oogenblikken zeker, die heerlijk voos ieder hart zijn , 't welk 'er een nuttig gebruik van weet to
maaken, doch die tevens onze traanVn doen vloeien, wanneer wijj bedenketi, dat zij mooglijk de laatften van ons
leeven zijn . Zelfs fchijnt de Natuur ons op to wekken,
om menigmaal aan onzen dood to denken ; terwijl ieder
Herfst ons fchijnt to willen zeggen : „gij moet, o mensch!
„ tot de aarde wederkeeren, nit welke gij genomen zijt "
Laten wij dan in deze onze befchouwing de weaken
der Natuure volgen, want GOD fpreekt ook door haar tot
ons harte! Laten wij niet, uit eene al to verre gaande
aandoenlijkheid, het oog van een beeldtenis afwenden ,
welke zich telkens in eene verfchriklijker gedaante aan ons
zal vertoonen, hoe minder wij 'er ons aan gewennen ;
inaar laten wij ons in dezen als mannen gedragen, en,
zo mooglijk, opfpooren wat de dood zij ."
Hier komt, gelyk de Heer Ewald vervolgt, de dood,
in den eerften opflag, als iets verfchriklyks, als iets ontzettends, voor ; dit words wel verzagt, door het denkbeeld , dat flechts het bekleedzel fterft, en dat de mensch
zelf blyft voortleeven ; dan die enkele bewustheid, daar
dezelve omtrent geluk of ongeluk niets beflist, kan ons de
vrees voor den dood niet geheel beneemen. Veel gemaklykesralt het to begrypen, dat de dood, door het voortiitzigt . op rust , aangeaaam kan word en , immers voor
inenfchen, die bier eentongelukkig leeven leiden . - Dan
of is nog een verheverner nitzigt, dat bet verfchrikkelyke
des doods geheel doet verdwynen , waarover by zich aldus uitlaat .
„ De dood is voor hem, die de Natuur en zijne eigen
gefteldheid met een opmerkzaam oog befchouwt , niet
flechts een overgang tot een antler, maar ook tot een beter , meer verheven , Leeven
een Winter , die de
heerlijke Lente voorafgaat, welke voor de menfchen eenmaal
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maal zal aanbreken
- - eene aflegging van bet uitwendige, ftoflijke, bekleedzel, waarin veel verborgen was, en 't
Been ons tot mindere bewooners, der aarde maakte . Dit
bekleedzel is dikwijls fchoon en bekoorlijk ; bet is vol
kenmerken van ons inwendig weezen, en hij, di'e door
hetzelve den inwendigen mensch befchouwt, mist bet on .
gaarne. Ondertusfchen is bet altijd een bekl+eedzel, een
fluier over 's nlenfchen eigenlijke gedaante ; en wie zal den ,
zelven misfen, wanneer men bet vo11e gelaat lien kan.
„ Zo veel voortreflijker, als bet Kind, naa zijn geboorte, is geworden, dan bet to vooren was, naamlijk een eigen , voor zich zelven beftaand, weezen , -+-- zo *eel
voortreflijker wordt ook de mensch, wanneer hij, dooi
den dood, tot bet ander, beter, Ieeven wordt herboren .
Zo veel beter als de koornhalm dan bet graarikorreltje
zelf is, Waaruit hij opwaards groeir, zo veel to vei'hevener is ook de mensch, die verrijst, dan bij, die in de
narde begraven- wordt .
„ Waarlij'k, her meer verheven leeven , waartoe wij ali
Teen door din dood kunfien herboren worden, is hef ftera
ven waardig ; bet is, in &n eigenlijkftei zin, een frheveeen leeven waarbij men ons tegenwoorner Ieeven,
dige niets meer dan flood kan noemen . ,A'dembn is toch
flog geen leeven, en 'een nutteloos Ieeven , zonder ale `rnififte vreugde, is een' lkngzaame onophoudelijke dood . Vat
is waarlijk to leeveu-anders, dan vermogens to becitten,
om to werken ; een hart en vrijheid to hebhen, om to geA
nieten ; van alle katften gevoerel to worden , waar met
voor aandoening vatbaar is ; en dat wel op zulk eerie wljze, dat ieder vezeltje van ons weezeti zieh vrij en onbelemmerd in die zatrte overeenftemming beweegt, naUr Welke con de menschlijke natuur beeft ingericht? %Vat ati'ders, dan to beminnen en bemind to worden ; nit liefde
to geven en to ontvangen ; to werken en op zich It laten
werken , en van alle kanten onbelemmerd aan alles gehecht to zijn, waarop wij in de Schepping do meeste bei
trekking hebben . Tot zulk een Ieeven nu wordt de metrsch
door den dood herboren . Hij klimt door denzelven op
tot hooger kracht, tot eene vrijer werkzaamheid, en fnelt
naar net oord der hartlijl.fte vereeniging, om aldaar, in ongeftoorde liefde, eeuwig to leeven, en haare zalige genocs
gens onafgebroken to genieten . Wanneer de mensch fterft,
dan berst de ruwe bast, waarin zijn geestlijk deel moest
groeijen, en de rijpe vrucht, om welker wil de boom , fta;n,
N n z
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bladeren en bast gevormd warden , komt ten voorfchijn .
Wanneer de mensch ilerft, dan verandert de rups, welke
voor een bloot dierlijk genot gevormd, en aan de bekrompen neiging , om zich in wand to l;ouden , dienstbaar
was, om zo to fpreken, van gedaante, en 'er komt een
edeler fchepzel ten voorfchijn, 't geen van den nektar-daauw
des hemels leeft, en door de meer godlijke neiging der liefde beduurd wordt. Ot wie zoude de grave rupfen-huid
betreuren, wanneer men de heerlijke kapel aanfchouwt ! En
wie zou den bast niet gaarne willen derven, wanneer men
de vrucht kent, welke van onder denzelven voordkomt l'
Tot zodanig eene befchouwing van den dood warden we,
naar 't in~ien van den Heer Ewald, dat by verder uitwerlct,
door de Natuur zelve opgeleid ; en deeze ftrekt, am ons
een leevendig gevoel van 's Menfchen voortreflykheid in to
boezemen ; terwyl ze den Mensch, die geene hoogere kundigheden bezit, dan welken de Natuur hem verieenen kan,
ten flerkile doet verlangen, naar eene uitgebreider kennis
van then gelukflaat . En eindelyk, zo als by ten befluite
aanmerkt, k an zulk eene befchouwing van den dead ons dan
tot, trot verflrekken, wanneer 'er anders geen troost meer
is to vinden .
,, Wanneer alles, zegt hy, door eene dikke dui§tennis
condom ons bedekt wordt, zien wij ons, bij zulk eene befpiegeling, door een helderen lichtftraal omgeven . Wij moo,
gen al of niet aan denn dood denken --- hij zal gewisfelijk
eenmaal komen . Al hebben wij veele jaaren met de Geliefden van ons hart, in de zuiverfte overeenftemming van nei .
ginger , en her genot der reinile genoegens , geleefd -- de
dag , her uur zal echter eenmaal aanbreeken , waarop de
dood hem van onze zijde zal wegru,kken ; de tijd zal komen , waarop hunne oogen ons niet meer zien , hunne
ooren ons niet meer hooren, en hunne harten ooze liefde
niet meer ontwaaren , zullen . Her is cone ontzettende gedachte , welke ik geloof , dat de menschlijke natuur niet
kan dragen , den beminden van zijn hart , zonder hoop,
to verliezen
hem to zien derven, en to denken, dat
dit voor altijd, voor eeuwig, is! Dan hier vinden wij eenigen. troost in her blijde vooruitzicht , dat wij hem zullen
wederzien en wedervinden ; dat hij ons , daar de liefde
eeuwig is, gelijk GOD, van wien zij afdaalt, in de andere
waereld zal liefhebben , zo als hij ons in deze heeft lief
gehad, en dat onze harten aldaar, even als hier, den zullen zijn . Was nu de bemiude van ons hart braaf en
deugd-
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deugdzaam ; welk een krachtige aanfpooring moet bet dan
voor ons wezen, om hem in braafheid en deugd to evenaaren ; al ware het dan ook alleen, om ook aldaar aan to
landen, waar hij is , en eeuwig to leeven, waar hij leeft .
„ Late" wij dan als verftandigen handdlen , en de oogen niet afwenden van een bitter geneesmiddel, well : ons
ten leeven moet herftellen! Laten wij den dood nit zijn
rechte oogpunt befchouwen, en leeren, dat hij een heilzaam flaapmiddel is, onder welks werking de natuur haare krachten verzamelt , en de fluimerende kranke herftelt .
„ Ik eindig deze mijne befcliouwing, met de volgende
bemoedigende taal van HERDER . „ tracht deze aarde ver„ genoegt to verlaten, en zegen haar als het verblijt,
„ waarin gij als een Kind der on(l;erflijkheid fpeeldet, en
„ als de school, in welke gij, door vreugde en fmart,
„ tot eenen manlijken ouderdom werd opgevoed . Daar
„ gij 'er verder geen recht op hebt, zo min als Zij op
„ u, zoo zet, met den hoed der vrijheid gekroond, en
„ den gordel des hemels omhangen , uwen wandelftaf
„ blijmoedig voord!"
Vervolg op m . N . CHOMEL, Algemeen, Huishoudelyk, Natuur, Zedekundig, en Kunst-Woordenboek, door T . A . DE
CHALMOT . Verrykt met Kunstplaaten . Elfde Stuk . Te
Campen by J . A . de Chalmot , en to Amfterdam, by
J. Yntema, 1790 . In groot quarto .
Behalven de Hoofdartykelen van dit Werk, tot de drie
Ryken der Natuurlyke Historie behoorende, verleent
dit Deel, even als de voorigen , eene groote verfcheidcnheid
van Artykelen , die tot alle foorten van Weetenfchappen
betrekkelyk zyn ; des de Genees- en Heelkundige, de beoefenaar van Gefchied- en Staatkunde, van Godgeleerdheid,
Zedeleer en Kerklyke Gefchiedenis ; mitsgaders van de Wysgeerte, Regtsgeleerdheid, Natuuikunde, enz . bier alleszins een ruimen voorraad vinden, waarvan ze gereedlyk
gebruik kunnen maaken . Met opzigt tot veele deezer by .
zonderheden ontmoet men bier zelfs uitgewerkte Stukken,
die bet een en ander onderwerp in 't breede bebandelen, als
daar zyn, uit veele anderen, de Kanker, de Kinderpokjes,
de Kindermoord, de inrigting der Kapittelen, met de waardigheid der Kanunntken, en die der Kardmaalen, benevens
de Kerkvergaderingen en Kerkhervorming , het luisterryke
ampt van Kapitein-Generaal, de fchikking en beftiering der
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.Karavaantn, bet Been men omtrent bet Karakterkundige in

agt hebbe to neemen , enz . enz . - By gelegenheid van
bet doorbladeren van zulke en meer dergelyke ontvouwin .
gen, komen den Leezer ook meermaals zydlingfche beden .
kingen voor, die by 'er juist niet in gezogt zou hebben,
nnaar tot welken bet behandelde aanleiding geeft, en die zy.
n e aandagt byzonder vestigen . Zo is bet ons althans in
deezen gegaan . Het Artykel Karakterkunde, naauwkeurig
ontvouwd hier voorgefteld, nagaande, vonden we in 't zelve , eene oordeelkundige overweeging van de Schriften ,
die men Romans beet ; welke ons zo zeer geviel, dat wy
derzelver mededeeling, in dit geval, niet ondienftig geoordeeld hebben .
„ Een Roman" (dus vangt de Schryver dit onderwerp
aan ,) „ Een Roman, die aan zyn oogmerk voldoen zal,
behoort ons, onder cen vernuftig en fierlyk bekleedzel van
Stan elkander gefchakelde gebeurtenisfen , die waar konnen
zyn, een of meer belangryke en natuurlyke karakters voor
to ftellen, die, zich van alle mooglyke zyden ontwikkelen,
en eindelyk eene gewichtige uitkomst daar flellen . 't Zy
dit nu gefchiede op eenen meer boertigen of ernftigen
trant, door biieven of vertellingen, bet hoofddoel moet altyd zyn, ons bet menschlyk hart to doen kennen, kiesfche
gevoelens in to boezemen, van de ondeugd of to fchrikken,
en ter betrachting van edele deugden aan to moedigen . Uit
zulk een oogpunt befchouwd, kan men dit foort van fchriften deszelvs nut en verdienfte niet betwisten, ten zy men
zich laate leiden door dweepzucht en vooroordeel .
„ Gaarne beken ik , niet genoeg burger to zyn in de
wereld der Romans, om uitfpraak to konnen doen, over
ruler derzelver wezenlyke voor- en nadeelen , zo min als
over de wsardy van elk byzonder ftuk . Ik zoude bet als
znyne zwaarfte ftraf aanmerken , zo ik alle de ftroomen
van laffe, verdartelde en Godsdienstlooze, Romans, ons
door den wind der lichtzinnigheid nit Duitschland, Frankryk en Engeland daaglyks toegevoerd, doorworftelen moest .
Egter wil ik met ontveinzen, dat ik Romans - en wet
van een goed ftempel --- met genoegen, ter myner leering en verbetering , geleezen heb . Ik heb ook anderen
gezien , niets beduidenden doorloopen , en ze met een
procul hint! by my nedergelegd . Zo afkeerig ik ben van
de pieces galantes van Parys , zo weinig fmaak heb ik ,
over bet geheel, gevonden in de daaglykfche Duitfche
Romans . Zonder jets to willen onttrekken aan den lof
der
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ve ik vrymoedig zeggen, dat de Duitfchers , in bet algemeen befchouwd, den rechten Romanfmaak, dat groote,
dat vernuftige, dat fcheppende, dat fyn gevoelige en echt
fentimenteele, welk de ziel eenes Romanesken Schryvers
vormen moet, niet bezitten ; bet is, dunkt my, niet zo
seer een eigendom van hunnen grgnd , noch een uitfteekende trek hunnes nationaalen karakters, gelyk wel by an .
dere volken, vooral by de Engelfchen . Werken van geleerdheid en ernflige wysgeerte zullen , over bet geheel,
altyd meer den . roem van Duatschland onderileunen , dan
fchriften van vernuft, gevoel en van eene leevendige verbeeldingskracht , fchoon bet zo wel zyne groote Dichters
oplevere, als weleer bet manhaftig Griekenland en Italien .
Het meeste fentimenteel der Duitfche Romans, van onzen
tyd, is waarlyk niets anders, dan machtelooze overdryving
van de natuur, bet prikkelt ons zo veel flerker dan bet
zuiver gevoel, als een blad klatergoud fchittert boven eene
baar van dat metaal . Ook zyn de meeste Duitfchers el .
lendig geflaagd in bet doorhouden van karakters , en ,
wanneer zy hun plan hebben doen uitweijen, is daar door
veelal een reusachtig Romanesk lighaam ontflaan, tut onregelmaatige brokken , zonder orddnnantie , t'faamgefleld .
De beroemde Rear van SOPHIA zelve is , als een geheel
befchouwd , niet vry van grove gebreken , die den lof ,
haar wegens eenen fchat van kundigheden rechtmaatig toe .
gezwaaid , niet weinig verdonkeren, om nu to zwygen
van eenige karakters en intrigues, daarin voorkomende .
„ Men moet, in bet leezen van Romans, een oordeelkundige keus doen, en zelvs nit de besten alleen bet beste
kiezen . Het is my altyd voorgekomen , dat , daar zucht
tot navolging eene hoofdeigenfchap is der Romanfchryve.
ren, zy elkattder eene memgte van fouren geleend hebben,
to onverfchoonbaarer , naar maate zy meer herhaald zyn,
en bet fchryven eenes Romans, uit aanmerking dier onbedwongen vryheid, welke de verbeeldingskracht des Autheurs daar by heeft , en van zyne verplichting, om ons
niet gebeurde gevallen , door keurigheid en juisthe?d van
voordracht , belangryker to maaken , grooter kieschheid
vordert . Hier toe behoort hunne langwyligheid, afwy .
king van bet hoofdplan , en de inlasiching van e :nige
nietsbeduidende Epifodes . Verder mishaagt my hunne eenzydigheid omtrent den Held van bet flak, de overgedreevenheid in het wanllaitig groote in hunne karakters en
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daaden, bet misbruik van onnatuurlyke intrigues, zo wel
a1s van her wonderbaare . Ook kan men niet zonder afkeer zien, a!_ dat zedigheid kwetzende dubbeizinnige, welke door de meeste Romans als geftrooid ligt, en de weiaiige, indien niet befpottelyke, vertooning, dien de geze .
gende Godsdienst daar in doorgaans maakt , terwyl men
de deugd, die haare dochter is, ernftig fchynt to prediken .
Eindelyk, want ik kan niet alles optellen, komt her my
voor, dat men, om her menschlyk hart voor de ondeugd
to waarfchouwen, en op rechtfchaapen braafheid to doen
verlieven , gebruikt gemaakt heeft van een middel , dat
zeer gefchikt is ter bewerking van eene tegenflelde uit
komst.
„ Dit laatfte vordert eenige verklaaring . Men onderitelt met recht, dat een Romanfchryver zich een gewichtig en nuttig doel voorielt in her ftuk, welk by gaat vervaardigen . Volgens zyne beftemming wil by den Leezer,
vooral den jeudigen Leezer van beide de geflachten, waarlyk groote gevoelens en deugdzaame neigingen inboezemen ; by wil, om de deugd fchooner to doen uitkomen,
dezelve fchaduwen met de donkere verwen van openbaare
of voor cenen tyd vermomde fchelmery, de listige of geweldige aanflagen deezer laatfte op eene lydende onfchuld
3n bet licht flellen, en tevens toonen, hoe overgedreeven
deugd meestal in ondeugd verwandele . Ter bereiking van
dit heerlyk doel, fchetst by karakters van verfchillenden
mart , doer die op eene belangryke wys contrafteeren , en
anaakt ons dus bekend met bet menschlyk hart , en met
tulle die onderfcheiden dryfveeren, die het zelve beweegen .
!Vlaar wanneer by, in de uitvoering bier van , den booswicht in een bevallig hulzel hleedt, hem, under den fchyn
van deugd, eenen verleidenden rol doer fpeelen, karakters
maalt, die in zulk cene volkomenheid nergens op aarde be$aan ; en alle driften aanblaast , die in den gloeijenden
jetigdigen hoezem liggen to fmeulen, wanneer by bet gif
van eene geoutreerde aandoenlykheid derwyze door onze
ziel verfpreidt, dat daar uit eene zedelyke ziekte ontftaat,
die ziel en lighaam verzwakt ; en, gelyk ik de voorbeelden
bier van gezien heb, ons geene deugd doet eerbiedigen,
indien dezelve niet met bet geleend .fieraad van eenige zwakke traanen verzilverd zy ; wanneer by meisjes en jongelingen eene hartverkragtende traan afperst by bet lyk van
eenen WERTHER ; wanneer by hen, die by van zelvsmoord
tracht of to fchrikken, door alle de konfteuaaryen van welfpree-
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fpreekendheid en dichtgeest overreedt , dat men ongeluk.
kig genoeg worden kan , om bet leeven als zynen groot .
ften vyand to befchouwen, en dat de zelvsmoord, in ze .
$ere omftandigheden, voor de deugd verkieslyk zy ; wan.
veer by de zenuwen van ons gevoel zodaanig overfpant ,
dat men daar op den toon der verleiding oogenbliklyk
ilemmen kan ; dan in de olaad, voert by zyn ontwerp nit
op eene wys , die niet alleen tegen deszelvs oogmerk
flrydt , maar ook hern verantwoordelyk flelt voor alle de
beillooze gevolgen zyner onderneeming ; by bederft onfchuldige harten eer by die tegen 't bederf gewapend heeft,
en werpt zig op als den grootften verleider van bet menschdom, doemwaardiger dan TARTUFFE en LOVELACE .
„ Op zulk eenen voet egter zyn ver de meeste Romans
van onzen tyd ingericht. - Kenners weeten, onkundigen zullen misfchien to laat ondervinden, dat ik waar.
~eid fpreek.
„ Zo lang wy geene Romans hebben, gezuiverd van
deeze vlekken , tnoeten wy door kieschheid en voorzichtigheid vergoeden, bet gene aan de besten zelve ontbreekt .
Laat niemant dit foort van lecquur op eigen gezach beinnen , en zonder de leiding van eenen ervaaren gids .
e eerfle Roman vormt doorgaans onzen fmaak , en kan
ons hart befmetten, zo wel als wapenen tegen volgende
aanvallen op deszelvs deugdzaamheid . Dat men altyd, in
bet leezen van Romans, meest op de karakters, en op bet
eenvoudig verhevene der deugd, lette . Dat men nimmer,
door op idealen to verlieven , zyn zedelyk gevoel verdoo.
ve , en een booswicht , of menfchenhaater, worde . Dat
then fleeds de gedachten leevendig houde,
„ ik lees
„ eenen Roman!" - - dus toegerust, zal men op zyne
refs, door eene Platonifche wereld, veilig zyn, en belangryke ftoffen vinden ter bearbeiding voor de Karakterkunde ;
dus geftemd, zal men van RICHARDSON, van STERNE,
van MARMONTEL, MERCIER, D'ARNAUD, en anderen, die
meesters in hunnen kring zyn , veel , zeer veel, leeren,
nopens den mensch, het karakter, en deszelvs goede en
kwaade trekken . Ik ben met deeze Schryvers , voor zo
veel bet Romanesque betreft, byzonder ingenomen, fchoon
ik niet op my neemen wil, de uitvoerigheid des eenen ,
des anderen losheid, of de Godsdienflige begrippen van de
iaatflen , to verdeedigen . Voor bet overige kan men bet
©ordeel onzer fcavante Juffrouw BEKKEaa over een aantal
vaa de vermaardfte Romans nazien in derzelver geestige
1V n 5
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Nareden , geplaatst agter bet laatfte Deel van haaren wit.
LEN LEEVEND ; een boek, dat deezer vrouwe eenig recht
gaf, om haare Theoretifche gedachten daaromtrent aan fret
algerneen voor to draagen ."
Om hierby nog een (taal van eene andere natuur to vn .e#
gen, zullen wy den Leezer onder 't oog brengen, 't gees
ons de Oplleller deezer Artykelen wegens de Kleeding lout
gadefaan .
„ KLEEDYNG, (zegt by) noemt men al dat gene, bet welk
niet alleen tot bedekking,maar ook tot fieraad , van 's men.
fchen lighaam verftrekt . Pleegde men ten aanzien van de
Kleeding alleen met de nooddruft to raade, dan zoude men
met zeer weinige kosten deeze behoefte kunnen vervulien ;
doch de weelde, pracht, hoogmoed en modes , hebben ten
deezen aanziene in alle tyden en landen zodaanig ten gezach
gevoerd, dat de Kleeding, voor allerleye ftaaten en rangers,,
ten aanzienlyk deel der uitgaven van seder huisgezin is ger
worden . Veel zou bier over kunnen gezegd worden, dan
wy bepaalen ons liever om de Kleeding uit een ander oog,
punt to befchouwen, naamelyk om aan onze Leezers eenige
heilzaame lesfen mede to deelen , hoedaanig bet best 1e
Kleeding to regelen , ten einde zyne gezondheid to bewaareni
„ Om zulks to bereiken , behoort de Kleeding naar ket
Gewest en de Gefteldheid der lucht gefchikt to zyn . De
gewoonte heeft zekerlyk hier omtrent grooten invloed ; doch
nimmer kan ze de natuur der zaaken tot zulk eenen trap
veralideren, ten einde to bewerken, om de Kleeding der be,
woonders van Nova Zembla, en van die van Yamazka, van
eene zelvde foort to doen zyn . Men behoeft zekerlyk geene
juiste evenredigheid uit to oeffenen, tusfchen de hoeveelheid der Kleederen die men draagt,en den graad der breedte
van de lucht{lreek die men bewoont ; dan men behoort
egter daar op, zo wel als op de gelegenheid des lands, de
efteldheid van den dampkring , en de veelvuldigheid en
racht der ftormwinden, eenigermaate zyne aandacht to vestigen .
„ In de grille jeugd, wanneer bet bloed beet, en de uitwaasfeming onbelemmerd is, behoeft men bet lighaam niet
met veele Kleederen to bezwaaren ; doch in den afgaanden
leeftyd, wanneer, met bet klimmen der jaaren, de huid hard
en de vogten koelder worden , behoort men de Kleederen
to vermeerderen . Veele ziekten en kwaalen der bejaarde
lieden fpruiten uit gebrel: aan doorwaasfeminge voort, en
kunnen verhoed worden, door vermeerderinge van Kleederen,
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of bet draagen van zodaanigen, welken men tot bet
doen doorwaasfemen der huid dienftiger acht ; zo als by
voorbeeld hemWen van katoen, flanel en dergelyke .
,, Flanel wordt hedendaagsch, zelvs door veele jonge
mansperfoonen,gedraagen . Dan deeze gewoonte is zeer ontydig, want zulks maakt hun niet alleen zwak en verwyfd,
maar ook de flandl onirut op then tyd des leevens, wanneer
ze noodzaaklyk zyn zoude ; geene jonge lieden behoorden
ze to draagen, ten zy ze door fcherpe verkoudheden 'er
toe genoodaakt werden .
„ De Kleeding dient ook naar bet jaargetyde gefchikt to
zyn . Die, welke in den zomer warm genoeg is, is voor den
winter geenzins voldoende . Die veranderingen behooren
egter met voorzichtigheid to werk gefteld to worden ; en de
verwisfeling van winterkleederen met die welke ligter zyn,
moet niet to vroeg, en de aflegging der zomerkleederen niet
to laat, gefcbieden . In deeze landen doet zich al dikwils
vroeg de winter gevoelen, en wy hebben menigmaal in den
2anvang der zomermaanden nog fterke koude : zelvs is bet
voorzichtig die veranderingen met eensklaps, maar trapswyze, to maaken ; en bet verfchil van Kleedinge behoorde
zelvs, door die genen inzonderheid, die den middag des
leevens to boven zyn, zeer gering gemaakt to worden .
„ Zo dra hovaardy en ydelheid eene van de voornaamfte
oogmerken der Kleedinge zyn, wordt ze nadeelig ; fchoon
bet menschdom haar ten alien tyde grootelyks daar toe heeft
doen dienen : diensvolgens is de manier en de gedaante der
Kleederen geduuriglyk veranderd, zonder dat men op gezondheid, luchtftreek of welvoeglykheid, veel acht fchynt
gegeeven to hebben .
,, Men heeft zelvs meermaalen getracht, de menfchelyke
geftalte, door bet gewaad to verbeteren, en zulken , die net
beter weeten, gelooven, dat de mensch, zonder dit behulp,
een monfler zyn zoude . Alle poogingen van dit foort zyn
ten uiterften verderflyk . Doch geene derzelven is nogthands
zo vernielende als de gewoonte die men in ons Land heeft,
van maag en ingewanden in een'en zo engen omtrek , als
maar eenigzints mooglyk is, faam to drukken, ten einde eene
zogenaamde fyne geftalte of dunnen middel to weeg to brengen . Door deeze gewoonte worden de werkingen der maag
en darmen ; de beweeging van bet hart en de long ; in een
woord, alle de noodige leevens-beweegingen belemmerd en
gehinderd . Hieruit fpruiten voort kwaade fpysverteering,
ilaauwten en bezwymingen , hoest, teering en dergelyke .
Dit
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5s8

VIRVOLC

Dit fchadelyk gebruik toont onwederfpreekelyk , dat het
Schepzel wyzer wil zyn, dan zynen Formeerder, die geenzints gewild heeft , dat men de vrye beweeging zyner le .
demaaten belemmeren zoude . Van de ontallyke kwaalen,
die uit hgt draagen van keurslyven hunnen oorfprong nee .
men , is eene der voornaamfte, dat de maandelykfche ontlastingen der jonge meisjes daar door verhinderd worden,
waar door men zo veele derzelven omtrent die jaaren ziet
kwynen . Veele zwaare kraamen mag men ook to recht
aan deeze gewoonte toefchryven, dewyl de beenderen van
het bekken, welke in de kindsheid clap en week zyn ,
door bet knellende en de ingewanden famenpersfende keurslyf uit hunne natuurlyke gedaante gehracht worden , dus
de doorgang van de Vrugt zeer vertraagd, ja zelvs geheel
,elemmerd, wordt . Zie ook KEURSLYVEN .
„ De voeten hebben van de drukking niet minder te ly .
den . Hoe het bygekomen is, dat men kleine voeten voor
cene fchoonheid rekent, weete ik niet ; dan dit is zeker,
dat menig een daardoor kreupel geworden is. Het groot .
Ile gedeelte der menfchen is met lykdoorns gekweld, welke meestal nit het draagen van naauwe fchoenen voortkomen . Niet alleen is dit ongemak lastig, maar wyl het
den mensch het gaan doet fchuwen, mag men het als eene
afgelegene oorzaak veeler kwaalen aanmerken . De gedaante der fchoenen behoorde men zekerlyk altoos na die
van den voet to fchikken . De voeten zyn by de kinderen
zo wel gefchaapen als de handen, en zy kunnen de toomen even gemakkelyk en vry beweegen als de vingers ;
doch zelden ziet men volwasfene menfchen die gebruik
maaken kunnen van de toonen . De hakken van de fchoe .
men zyn met minder dan de naauwe punten nadeelig .
Eene Duffer mag, door op de toonen to gaan, ryziger van
geftalte fchynen , doch nimmer zal ze op die wyze eenen
vasten tred of fraaijen gang bekomen . De hooge hakken
verrekken de gewrichten der beenen, en maaken dezelven
krom ; zy zyn hinderlyk, veroorzaakende eene ftyve en voorover gebogen lighaamshouding . De hooge hakken, en naauwe punten der fchoenen, zyn de eenige oorzaak, dat zo
weinige Duffers eenen vluggen en bevalligen gang hebben .
„ Verders dient men in de Kleeding alle klemming to
vermyden . Kousfebanden, ggspen enz . to
ken zynde, belemmeren niet alleen de vrye beweeging dier
ueelen welken zy omvatten , maar verhinderen ook den
omloop des blQeds, dus ook de evenmaatige voeding en
groel
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groei der ledemaaten, waaruit veelerleie kwaalen ontflaan .
Al wat naauw om den hall fluit, als boorden , dasfen,
halskettingen e nz . is zeer gevaarlyk ; zy verhinderen den
omloop des bloeds uit en naar de hersfenen , waaraan de
hoo£dpynen, duizelingen, beroerten, enz . hunne geboorte
verfchuldigd zyn .
„ De volkomenheid der Kleedinge beflaat in gemakkelykheid en reinheid : niets is immers belachelyker dan zich
zely' tot eenen flaaf to maaken van den opfchik, en Iiever,
van den morgen tot den avond , zich beweegloos als een
beeld to houden , dan zyn haair in wanorde of een fpeld
van zyn plaats to brengen . Zindelykheid en netheid is
het voornaamfle der Kleedinge, de optooizels dienen veelal
om de morfigheid to bedekken en to verbergen .
„ Ten flotte dient, dat de Deeding niet all een naar de
luchtflreek, het jaargetyde en den ouderdom des leevens,
mar ook, naar de gemaatigdheid en het geflel des 1ighaams, behoort geregeld to worden . Sterke en harde lieden kunnen veel beter, dan zwakke en tedere , koude of
hitte uitflaan , en behoeven dus omtrend hunne Kleeding
niet zo zorgvuldig to zyn ; doch de juiste hoeveelheid van
Kleederen kan niet altoos en voor eenen iederen door redeneeringe bepaald worden : dit kan alleen door ondervindinge gefchieden, en elk mensch kan zelve best oordeelen,
hoedaanige en hoe veele Kleeding by nodig heeft, om zich
warm to houden ."
OP CHOMEL'S WOORDENSOER .

Vaderlandfche Historie , vervattende de Gefchiedenisfen der
Vereenzgde Nederlanden , zznts den aanvang des Noorddmoricaanfchen , en den daar uit gevolgden Ooriog tusfchen
Engeland en deezen Staat, tot den tegenwoordigen Tyd .
Uit de geloofwaardigfte Schryvers, en egte Gedenkftukken,
zamengefteld. Met Plaaten . Ten Vervolge van WAGENAAR'S Yaderlandfche Historie . Vyfde Deel. Te dmft.
by J. Allart, 1790. In gr . 3vo . 37 1 bladz .
[ jet Deel deezer Yaderlandfche Historie , 't welk wy
,,j~~ thans voor ons hebben, is in drie Boeken afgedeeld .
Het neemt een aanvang met het XI, waarin hoofdzaaklyk, vobrkomt, het voorgevallene op de Zeeuwfche Kust
aan Boord van den Capitein STORY ; de befchuldiging en
verantwoording des Schoutbynagts VAN KRUYNE ; 't Plait
des Verraads tusfchen j . E . PE WITTE en P . VAN BRAKEL ;
bet
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bet vatten dier fchuldigen, en wat'er over de re regt
ring de's eerstgemelden to doen viel, het Vonnis over bei+
den ; de onfchuldig verIdaaring des Hertogs VAN BRUNS'
wyit door zyne HooglYeid, hoe riven op dienS Verwydeting
aandringt, en zyn vertreit na s Hertogenbosch ; de Weder,
komst van den Penfionaris VAN BERCKFL ter Vergadering
van Holland ; 4e W'ederverfehyning van CAPLLLEN TOT
DEN POL ter Staatsvetgadering van Overy,iW ; de Gefchil+
len over de Regeeringsbeftellingen in eenige Steden van Hole
land ; over de Begeevinq van eenige Ampten, gewoonlyk
naar den zin des Stad'hdudexs begeeven , thans tlaar den zin
eeniger Steden opgedraagen ; 't~ gebeurde in Frf*land over
cie Rondgaande Ampten op de' Friefche Ste
Wyadfende, en
de Magiftraatsbeftellingen vats zyne Hoogheid
dat Gewest ; het oprigttn van een ~'turgerlandiuagt aldaar • bet
Verzoek van Friesland' om opening van de Gerreraiiteits ,
J asfe, en vermindering vaii Aandeel in de gettteene Lasten .
In het XfI Bock ontmoeten wy een breed verflak wegens
de Onafhanglyk Erkenning der Staaten van America en `'t;
Verdrag daar mede geflooren, en deZending edtiSAfgezant§
derwaards ; het voorgevallene in die Staaten t'eii deezen
Jaare, en hoe de Onafhangelyk Verklaaring dodr Engeland
in Frankryk zyn beflag kreeg ; poogingen tot eeneii Vredehandel van Engeland met omen Staat ; hoe de Keizerin van
,Rusland Oaarin werkte ; Frankryks toezeggiti gen . Gefehillen met Deenemarken over een Deensch Oost4nrlisch Schip
aan de Kaap de Goede-Heap .
Het XIII Boek deezes Deels fchikt de Schryver, om by .
zonderheden van eene meer huislyke natuur, in den Jaare
MDCCLXXXII voorgevallen, to verzamelen ; als, de Klagten der Zee-Officieren op de Texelfche Reede over de fchennis van hun goeden Naam ; de poogingen om de Drukpers
to beteugelen ; bet inleveren van een Dankadres aan zyne
jIoogheii ; 't gebeurde in 's Gravenhage op St . Nieolaas
Avond, en wat daar over to doen viel ; het oprigten van
bet Werkhuis to Amflerdam ; Voorflagen en aangewende
middelen tot verbetering van den Koophandel ; Geldbe
hoeften der Oost- en West-Indifche Maatfchappye ; 't voor.
gevallene in die Gewesten ; Weersgefteldheid deezes Jaars ;
bet heerfchen eener Zinkina koortze ; 't Bezoek der Grootvorst en Grootvoritinne van Rusland in deeze Gewesten .
Zie daar de zeer verkorte opgave van de ftoffe in dit
Bockdeel verwerkt ; en op denzelfden voet als cje voorgaan .
de Deelen behandeld . Uit de veelvuldige zeer belangryke
Stuk
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nfede to deeleti , de Erkentenis van den Heer ADAMS als
Afgezarlt der Vereenigdc Staaten van America, en de d aar.
in opgetloote Onafhangelyk Verklaating van dezelve, door
onzen Staat ; doch bet Stuk to uitvoerig zynde om geheel
tier plants to vinden, zullen wy ons vergenoegen met de
)ioofdtrekken des Verhaals .
„ De Onafhangelyk Verklaaring der T7ereenigde Staaten
van America, om Weike reeds zo veel Stryds gefireeden ,
zo veel Gelds gefpild, zo veel Bloeds geflort was, en die
onze hereenigde Gewesten in den Oorlog met Groot-Brztxanje inwikkelde, door den Heer ADAMS, in den voorleden
Jaare, voorgeflaagen ; met verzoek, om als Gevolmagtigde
deezer Staaten, by die des Nederlandfchen Bondgenootfehaps
erkend to worden, draalde ; doch was verre van uit bet
oog verlooren . De Voorflanders van deezen verwylenden
flap waren onophoudelyk bezig om then to bevorderen, en
bet daarroe to brengen . De Heer ADAMS, zich te Amjterrlam, eene Stad hem zo zeer gunflig, meest onthoudende,
liet geenzins na, al zynen invloed, ten beste zyner Lands,
genooten, aan to wenden . Het beloofde Antwoord , op
zyn reeds verjaarde Voorftel, bleef agterwege . Eindelyk,
des marrens Woede, leverde by, den negenden van Louwmaand deezes Jars , aan den Voorzitter van Hun Hoog
Mogenden, een Gefchrift over, behelzende eene herhaaling
van den voorheen gedaanen aanzoek , met de Vraage om
ten beflisfend Antwoord, 't welk by aan zyn Souverain zou
kunnen laaten toekomen .
„ Zuik een Voorflag , ter Algemeene Staatsvergadering
ingediend, bragt alles m beweeging, en tragtte men thans,
zo 't fcheen, door fpoed, bet verwyl to willen veraoeden .
De Kooplieden, die zich alien heil van de Vryverklaaring
dier Staaten en eene Verbintenisfe met dezelve, beloofden,
deeden bykans in alle Gewesten ongewoone poogingen, die
nader en omfiandiger verdienen gemeld to worden .
„ CAPELLEN TOT DE MARSCH was de eerfte, die zich,
over dit Stuk, liet hooren, op een buitengewoonen Gelderfchen Landdag , en op een onverwyld beiluit aandrong .
Dan de Voorzittende Heer J . A . VAN HEECKEREN tot ENGHUIZEN , oordeelde die Overweeging wat to voorbaarig ;
dewyl Staaten van Holland en Zeeland , de voornaamfte
Handeldryvcnde Gewesten, daarby onmiddelyk belang hebbende, zich hier over, voor als nog, niet verklaard hadden, en bet , derhalven, niet zeer voegelyk zou weezen,
dat
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dat Staaten van Gelderland, daarin flegts by gevolgttebking betrokken, met hunne Befluiten vooruit liepen . Zyne bedenking , om bet tot eene volgende gelegenheid nit
to ftellen, bleek, by omvraage, het goedvinden der Gelderfche Staaten to weezen (*) .
„ Met rasfer fchreden fpoedden Staaten van Friesland
in dit werk, daar zy, op den zes en twintigflev van
Sprokkelmaand, tot het Befluit kwamen, om den Heer
ADAMS als Gezant, en gevoiglyk de Staaten van America,
voor Onafhangelyk to erkennen (f).
„ Het niet driftiger voortflaan van Holland, op 't welk
Gelderland fcheen to wagten, daar Friesland zich zo voorbeeldlyk yverig betoonde, liep zommigen in 't oog ; zy
vreesden, dat vertoeven , even 'als in 't geval der toetreeding tot de Gewapende Onzydigheid , ons van gewigtige
voordeelen zou verfteeken . De Kooplieden, wier Handel
zo zeer verkort en geftremd was zagen om na nieuwe
bronnen van Koophandel ; deeze, dhgten zy, zouden geopend vloeijen, door eene tydige Vryverklaaring van America . Zy vreesden , dat Engeland, misfchien eerlang de
Onafhangelykheid dier Staaten erkennende , hun zou ontzetten van de voordeelen eens vryen Handels op dat Nieuw
Gemeenebest ; of, dat zy aithans, wanneer men hiermede
draalde , geene voordeelen boven andere handeldryvende
Volken zou kunnen bedingen ; zulks zette hun aan tot
Een flap , zo
bet doer van een ongewoonen flap .
men wil , niet weinig verhaast , doordien 'er beweerd
was, dat llegts weinige Kooplieden, misfchien vyf of zes
Handelhuizen in dit Gemeenebest, belang haddep, by de
Vryerkenning van America ; doch 't zy dit wanbegrip of
voorftel plaats gehad hebbe, dan niet, bet bleek welhaast,
dat, een aanzienlyk getal der eerfle Handelaaren belang
ftelden in de Vryverklaaring der Dertien Staaten .
„ De Kooplieden en Fabrikeurs to Leyden gingen voor,
met zich by de Vroedfchap hunner Stad to vervoegen ,
met die van Haarlem en Amflerdam leverden zy een Verzoekfchrift in by hun Hoog Mogenden , eerst 't zelve in
den fchoot der Staaten van Holland nederliggende (§) .
Terwyl dit in bewerking was , heten de Kooplieden en
Fabrikeurs der Steden Haarlem en Amfterdam fiet na, nit
over(*) N. Nederl. 7aarb. 1782 . bl. 258 .
(t)
396.
(§~ Refol. van Holl. 21 Maart, 1782 .
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overweeging van den verfchuldigden eerbied , en den uitfteekenden kiem, die de Stem van hunne aanzienlyke Regeeringen in de Staatsvergaderingen hadt, dezelve byzondere Verzoekfchriften, op het (poor der Leydenaaren, ter
hand to ftellen . De voornaamfte Belanghebbers in Handel
en Fabrieken, to Haarlem, given hunne Regeering een kort
Verzoekfchrift by de Smeekbrieven aan hun Hoog Mogenden en Ed . Groot Mogenden, over ; daar die van Am/terdam een fterk en vry breedvoerig verzoek aan hunne Burgemeesters en Regeerders voorflelden . De handeldryvende
Ingezetenen van Rotterdam en Schiedam leverden, door
dezelide zugt gedreeven, fchriftlyke Verzocken in by hunne
Stadsregeeringen, die niets dan Vryheid en Vaderlaudsliefde
ademden ; en, zonder den voortvaarenden Yver en Vaderlandlche Trouw , van eenige Stad in Holland, gering to
agten, mag men, buiten grootfpraak, zeggen, dat Dordreclit, in deeze dagen, meermaalen de doorflaandfte blyken
gaf van deeze Vaderlaudfche Deugden. Hieraan ichynt men
tje moeten toefchryven , dat de Kooplieden van Holland:
oudfte Stad, volkomen overtuigd van de voortvaarenheid en
waakzaamheid hunner Regeeringe, het noodloos keurden,
fchriftlyk by dezelve aan to houden, om eene zaak van eene
zo fpreekende noodzaaklykheid, gelyk zy de Vryverklaaring
van Noor&-America keurden, to helpen tot ftand brengen,
zich alleen by monde tot hunne Regeerders vervoegden,
hun vol dankbaarheid de welvaard van hun Vaderland en
Stad aanbevelende . De 13eftuurders en Fabrikeurs der Porcelein - Fabriek to Delft, bezig met het beraamen van een
Verzock aan de Stadsregeering, verltonden inmiddels, dat
'er reeds een Befluit, ten voordeele der Americaanfche zaaken, by dezelve genomen was ; waarom zy hun Verzoek
in eene Dankbetuiging veranderden . - Schoon Noord.
Holland dit Yverfpoor van Zuid- Holland niet betradt, verfcheenen egter de Kooplieden nevens de Reeders in de Haringvisfchery binnen Enkhuszen met een Verzoekfchrift by
hunne Regeering, 't welk de doorllaandfte tekens .droeg i
dat zy, in Vaderlandshotde en zugt voor den Koophandel,
do Aid-Hollandfche Steden niet weeken , en met dezelve
ten vollen inltemden, zo in de Verzoekfchriften by bun
1-foog Mogenden , als by de Stads Regeeringen , ingediend (*).
„ Ee(*) Zie alle deeze Stedelyke Verzoekfchriften en Aanfpraaken,
byeen verzameld agter den Gedenkzrnl der Yryverklaaring van
Noo ; d <1mae,ica, door A . Looses, Pz .
LLTT . 179 1 . NO . Is .
O o
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,, Ecuige Kooplieden gaven zich oneindige moeite , onr,
in de onderfcheide Steden, dit werk aan den gang to bren .
gen en voort to zetten ; eene onvermoeide pooging van zo
gelukkigen uitflag beantwoord , dat dit atlas ., binnen edn
week tyds, voorviel . Deeze bykans ongelooflyk fpoedige
voortgang moet toegekend worden, zo aan bet blykbaar belang't geen men in deeze zaak ftelde, als aan den yver die
doorg'ttans alle Volkshandelingen bezielt . Het gevolg hiervan was, dat, zodra dit ftuk ter tafel van Holland gebragt
wierd, terftoud Negen Steden zich vol uit, zonder eenige de
minfle bepaaling, voor bet erkennen van den Heer ADAMS,
als Afgezant van de Vereenigde Staaten van America, verklaarden , -waarby zich, op de volgende Vergadering, de
overige Negen Steden voegden . De Ridderfchap alleen 1 e .
tuigde flog ongereed to weezen , waarop , gelyk verha-.1 f
wordt, Dordrecht in 't midden bragt, „ dat, daar alle Le .
• den, fchoon Afgevaardigden ter Vergadering zynde, zicti
„ vain Last hidden voorzien ., bet by dezelven van een by„ zonderen invloed moest zyn , dat de Ridderfchap, die
„ altoos aanweezig was, alleen zich ongereed verklaarde ;
„ bet geen, naar maate van bet gewigt der zaake, een lee• vendig bezef voor de Natie zyn zou, hoedanig dat Li• chaam op 't belang des Lands dagt ." Deeze tusfchenbeide ingebragte aanmerking van Dordrecht verftoorde, voegt
men 'er by, den Raadpenfionaris, dermaate, dat by den Afgevaardigden deer Stad to gemoete voerde , „ dat de Rid• derfchap zich, door Dordrecht, op eene zo verregaande
• wyze niet wilde laaten taxeeren ." Waarop Dordrecht
alleen hervatte, „ dat de zaak nu reeds twee Maanden in
• overweeging geweest was (*) ."
,, Wanneer, op den negen en twintigften van Lentem, aand, by Staaten van Holland beflooten was , om, ter
Algemeene Staatsvergadering , de zaak daar been te ftuuren, en 'er ten fterkffeu op aan to dringen, dat de Heer
ADAMS, onverwyld, als Afgezant der Vereenigde Staaten
van America, mogt erkend en toegelaaten worden, en de
Raadpenfionaris last gekreegen hadt, om then Heer, thans
in 's Gravenhaage zyn verblyf houdende, van deezen ftap
to verwittigen (j-) , waren niet weinigen met vreeze bevangen, voor bet fluiten van eenen afzondcrlyken Vrede met
Engeland, en dat hierdoor de Vryverklaaring van NoordAmerica by deHooge Bondgenooten zou vertraagd worden .""

(•) N. Nederl . 7aarb . 1 782, bl . 236.
(f) Refol. van Hell. 4 Maart, 2732 .
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Op nieuw vervoegden zich de Kooplieden in de meeste
Zuid-Hollandfche Steden by hunne Regeeringen, om dit to
voorkomen, met fterke Adresfen, waarvan een en ander,
ten voorbeeld, in 't Werk words olagegeeven , en voorts
geweezen na den aangehaalden Gedenkzuil . Waarop de
Gefchiedboekervervolgt, ,Betoonden de Hollandfche Kpoplieden, zulk eene voorbeeldige werkzaamheid, met een gewenschten uitflag bekroond, die in de overige Bondgenootfchaplyke Gewesten druktQn hunne voetftappen . Het Collegie van Kooplieden to Middelburg, als mede bykaus alle
overige KQoplieden en Reeders daar ter Stede, niet tot da te
Collegie behoorende, namen, met afzonderlyke, doch een
zelfde einde bedoelende, fchriftlyke Beden, de toevlugt tot
hunne Burgervaderen . Die van Vliifangep deeden bet desgelyks ; doch de Zierikzeeenaars en heerenaars volgden bet
voetfpoor van Dordrecht , alleen by monde hun verzoek
voordraagende . Wanneer Staaten van Zeeland, in ;t einde
van Lentemaand, deeze zaak in overweeging namen, be •
toonden zich de meeste Leden voor het erkennen der Oraafhangelykheid van Noord-America ; de Raadpenfionaris maakte wel eenige zwaarigheid tot bet opmaaken van 't Befluit ;
dewyl de eerite Edele VAN LYNDEN afweczig was ; dach
op het gunftig uitgebragt berigt , om ADAMS voor Gezant
to erkennen , en met denzelven fpoedig een Verbond van
Vriendfc1ap en Koophandel to fluiten, volgde, den vierden
van Grasmaand, een Staatsbefluit, daartoe ftrekkende (*) .
„De belanghebbenden, in den Koophandel to Zwolle, Kampen en Almelo , vonden goed, het fpoor to betreeden van
de meeste Kooplieden in Holland en Zeeland , terwyl die
van Deventer zich mede by hunne fegeering aanrneldden met
een Veraoekfchrift , dat eenige takken van Americaanfehen
Handel opteh e . De Leden van den G conomifchen Take,
to dyer Stede, bet gunftig befuit der Deventer fche Regeering verpomen hebbende, oordeelden zich eenpaarig verpligt , aan de ldlagiftraat de eerftelingen eener Burgerlyke
Dankbetuiging to moeten toebrengen , vertrouwende dat
zulk een fchuldpligtig bedryf, ten blyke van Bur gerlyke
goedkeuring, voor Vryheid- en Vaderlandlievende Overheden, niet anders dan aangenaam zyn konde, ja! naast het
getuigenis van een goed Geweeten, de beste en heerlykfte
BeMISTORIE •

(*) Zie bovengemelde Gedenkzzzil, en Not. van Zeeland, 26
Maart, en 4 April, 1782 .
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Belooning uitleverde . Het Staatsbefluit ovet'eenkomfiig de
begeerte der Overysfelfche Kooplieden, op den vyfden van
Grasmaand genomen, gaf eene algemeene voldoening (*) .
„ De Staaten van Utrecht ontvingen een foortgelyk Ver=
zoekfchrift van de Utrechtfche Kooplieden, als dat van de
Hollandfche was ingeleverd . De Vroedfchap der Stad befoot 'er eerst Y ttnftig op, daarin, den tienden van Gras .
maand , door de Staaten des Lands gevolgd . Harten vol
dankerkentetiis ftortten de Fabrikeurs, Kooplieden en Tra$tanten, in den fchoot der Staaten uit, met Bede, dat dit
Gewest en bet Vaderland , door de voorftellen van een
Wapenftilftand, en de gevolgen van denzelven ; nniet ingewikkeld mogten worden in eenige Onderhandelingen tot
eeiien byzonderen Vrede met een trouwlQozen Vyand (t) .
,, Geen Aanzoeken lieten zich in Stad en Lande hooren,
dan waren de Staaten, op bandelbelang bedagt, van oordeel,
om ter Algemeene Staatsvergaderinge, ADAMS, in meergemelde hoedanigheid to erkennen, en in verdere onderhandelingen met heal to treeden (4-) . Staaten van Gelderland,
die zo zeer fchroomden al to voorbaarig to weezen, in bet
vervorderen deezer zaake, deeden eindelyk, ziende dat de
andere zes Gewesten tot then flap beflooten hadden, denzelven mede op den zeventienden van Grasmaand (§) .
„Alle Gewesten waren, dewyl een flerkfpreejrende VoiksRem zich in de meeste liet hooren, binnen kort, gereed,
om den Americaanfchen Gezant to erkennen, gelyk, op den
negentienden van Grasmand , door bun Hoog Mogenden
gefchiedde (**) .
't Ontbrak niet aan lieden die deezen flap wraakten, en over de Handel- en Fabriek- Voordeelen welker aandrang zo veel hadt toegebragt om hetSta .atsbeiluit to verhaasten en daar to flellen, geheel anders fake ken, meenende, dat de Lasten hier to Lande, en de duurte
der Leevensmiddelen, die by noodwendigen gevolge de Arbeidsloonen groot maakten , en nog dagelyks door den tegenwoordig gevoerden Oorlog fleigerden, het beoogde voordeel der Fabrieken onmogelyk deeden worden ; dat wy, om
die
(*) Gedenkzuil en Register der Refol. van Overys/el, 5 April

1783 .

(t) Gedenkauil en Refol van Staaten van Utrecht, io April
1782 . N. Nederl. Yaarb. 1782, bl . 518 .
( ~) Refol. van Stad en Lande, 9 April 1782 .
§} Gedenkzuil. Bylaagen,
*) ReJel. Gen . 19 en 22 April, 1782 .
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die reden, vreemde Goederen na onze eigene Volkplantiugen hadden moeten zenden ; dat de nieuwe Republiek de
g emaakte Stofren van die plaatzen zoude trekken, waar zy
dezelve ten minflen pryze kon koopen ; en dat, byaldien
wy die Stoffen na Noord- America mogten zenden, onze
Kooplieden ze alsdan nog van zodanige Plaatzen zouden
ontbieden, waar men ze goedkoopst leverde . Tegenbedenkingen, welke niet onbeantwoord bleeven . - Het fchreeuwen van zommige Predikanten , tegen bet inleveren der
Verzoekfchriften, die zulks eene ongeftuime drift van eene
toomlooze Gemeente ; een inftuiven van hat Gemeen ter Raad,
zaal, en de klaagende Kooplieden, do Hef van hat Gemeen,

noemden ; alsmede bet zeggen van eenige Tegenianders der
Vryverklaaringe, dat de Hooge Bondgenooten gedeeltlyk daar-

toe onwettig hadden moeten befluiten, als genoopt zynde door
geroep van een losbandig en lig tvaardig Gemeen , waar-

door zy de Verzoekfchriften der Kooplieden in de byzon .
,It

dere Steden bedoelden, werd allerbest en onwederfpreeke1 yk wederlegd, door de Naamlysten der Ondertekenaaren,
die nog heden ten dage kunnen getuigen, dat overal de
aanzienlykfle Handelhuizen, en voornaamlle Kooplieden, dit
iluk zogten to bev qrderen (*) . „ Dunkt u niet," fchreef
ten then dage een Voorflander deezes Handels , „ dat de
„ Nederlanders zich eindelyk braaf gekweeten hebben 2
„ 't Is veal voor hun, dat zy, naa zulk een lang verwyl
„ van alle onderneeming, en eene zo gezette geneigdheid
„ om Geld to winnen, 'er na flaan, om de tweede Mo~, genheid in Europa to weezen, die de Onafhangelykheid
„ van America erkent . Zy hebben bet zeer openbaar ge„ daan , en ik denk nooit iets met meer bereidvaardigheids . Zy agen bet , met reden , voor een der fchit_„ , terendfie Tydperken hunner Gefchiedenis . 't Was de
„ Scheepflryd op Doggersbank, die hun cooed opbeurde .
„ Toen zy bevonden dat de Vingers hunner Zeehelden
?, bet vegten Diet vergeeten hadden, begonnen zy to den~~ ken ,dat zy in bet Staatkundige iets mogten waagen(-j-) ."
(*) 1V. Nederi. 3°aarb . 1782 ., bl . 2 v . Post van den Neder.
Rhyn, II Deel, bl. 575 . 642 . IVde Deel onzer Vaderl Hist.,
bl . 41 .
.
(t) W, GORDON, Ijist. of the Rife Progrefs, &c. of the Ind
pendence of the United States of 4mersca . Vol . IV. p . 441 .
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3A LESSEPS

Historisch Dagverhaal der Reize van den Heer DE LESsEPS, zedert het verlaaten van den Beer Graaf de la
Peroufe en zyne togtgenooten in de haven van St . Pieter
en Paulus op Kamfchatka , tot op zyne komst in Frank
ryk , den 17 October 1788 . Naar lzet Fransch . Eerfle
Deel. Te Utrecht by &. Wild en J . Altheer, 1791 . In
gr. 8vo. s5o bladz .

E

r zvn twee zaaken in het Dagverhaal van den Heere DL
LESSEPS, welke de waarde 'er zeer fterk vart vermeerdeten, namenlyk zyne naauwkeurige Waarneemingen en op .
lettenheid in het mededeelen zyner Berichten, alsmede dq
weinige kennis die men tot heden verkreegen heeft, van
bet land dat by is doorgetrokken , zynde een groot, deel
van Kamfchatka, en het verblyf der Koriaken . Landen, die
men enkel in de hoogfte i9oodzaakelykheid , en geenszins
uit vermaak, op zulk eene wyze zal dportrekken .
De Schryver .gad den Graaf DE LA PEROUSE , uitgezonden
cm nieuwe ontdekkmgeu, to doen , tot Kamfchatka vergezeld . De Bevelhebbers der beide Franfche 1regatten, la
.Bousfole en l'Aflrolabe, hadden hem daar, by het affcheid
neemen, als een verlooren Kind in de armen gedrukt ; doch
fchoon by veele gevaaren heeft doorgefltaan , is by toch
cerder in Frankryk to rug gekeerd, dan deeze beide Schepen, of hunne Bevelhebber, welke tot heden nict opge .
daagd zyn ; en wier terugkomst nien thans zeer twyffelathdig ftelt . Dit Eeifle Deel van zyn Dagboek begint met
den 6 September 1787 , en eindigt met 17 Maart 1788 ;
firekkende zyne Reize geduurende dien tyd, van de Haven
van Avatfcha of St . Pieter en Paulus, gelegen aan het zuidelyk niterfl :e van het Schier-Eiland Kamfchatka , tot bet
Dorp Pouflaretsk, aan de Golf van Pengzn gelegen .
Schoon 'er , volgens den cart der Dagregisters , verfcheidene zaaken in deeze Reize voorkomen , welke voor
den Leezer veel minder waarde bezitten, dan voor dear
Beere DE LESSEPS, zo zyn 'er echter ook zoo veele andere belangryke Berichten ingevloehten, dat men zich over
bet geheel zeer voldaan kan houden . Van dien aart is,
by voorbeeld , het volgend Bericht wegens de Kalfchatkalers .
,, Men telt drie foorten van Inwoonders, de Inboorlingen of Kamfchatters, de Rusfen en Kofakken, en de Mefti-
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fficen, of de byzondere perfoonen, welke uit de vermen .
ging van deeze twee geflagten gebooren zyn .
„ De Inboorlingen, dat is to zeggen, die geenen, wier
bloed niet vermengd is , zyn weinig in getal ; de Kinderziekte heeft 'er wel drie vierde van weggenomen, en bet
overfchot is in de Dorpen van bet Schier-Eiland verfpreid,
doch in Bolcheretsk zou men werk hebben , oin 'er den
of twee to vinden .
„ De eigentlyke Kamfchatters zyn in bet algemeen kleinder dan eene gewoone lengte , zy zyn van eene dikke en
breede gedaante , kleine en diep ingezonken oogen, bangende uitteekende wangen, een platten neus, zwarte hairen , byna geen baard , en een weinig bruin van kleur ;
die van de meeste der Vrouwen en derzelver gelaatstrok,
ken , zyn , ten naasten by, het zelfde ; men zal ze dus
na deeze afbeelding voor geene verleidelyke voorwerpen
befchouwen .
„ De aart der Kamfchatters is zagt en herbergzaam ,
zy zyn nog bedriegers noch dieven, zy bezitten zelfs zo
weinig geflepenheid, dat 'er nets gernakkelyker is dan oni
ze to bedriegen, wanneer men, van hunne neigii g tot de
dronkenfchap weet gebruik to maaken ; zy leeven onder
zich zelfs in de beste eensgezindheid ; bet fchynt dat ze,
naar maate van derzelver klein getal , des to meer aan
elkander verkleeft zyn, deeze vereen i g ging doet hun zich
underling de hand bieden in bet verrichten van den ar,
beid, en bet is geen Bering blyk van derzelver yver, dat
zy zich daartoe verplichten , Indien men derzelver natuurlyke luiheid, die uitermaaten groot is, en als bet hoogfle
geluk in hunne oogen beftaat , na dat van zich dronken
to drinken , in niets to doen to hebben , en to leeven in
eene zagte zorgeloosheid ; ze is zudanig by dit Volk in .
geworteld, dat ze lien de middelLn, oin in de noodzaaklykfl:e behoeftens van bet leven to voorzien , doet verwaarloozen . Men heeft des Winters , meer dan eens,
huisgezinnen tot de vreesfelykfl :e uiterf'tens van hongersnood gebragt g zien, om dat ze zich de moeite niet hadden willen geeven , van, geduurende den Zomer, derzelver
voorraad van Visch gereed to maaken, die nogthans voor
hen bet noodzaaklykffe voedzel is . Indien ze dus hun eigen beftaan vergeeten , begrypt men ligtelyk, dat ze nog
minder zorg voor de zindelykheid hebben ; deeze befpeurt
men nog aan hun , nog in hunne wooningen , men zou
bun veeleer kunnen verwyten , dat ze daaromtrend in een
te004
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tegengeflold uiterf}e vielen . Niettegenftaande deeze zorge .
loosheid en de andere gebreken der Inboorlingen, is her
echter to betreuren, dat hun getal niet aanmerkelyker is,
want volgens bet geen ik gezien heb, en bet welk my door
verfcheide perfoonen bevestigt is, moet men, om verzee .
kert to zyn van in dit land gevoelens van cer en menschlievendheid aantetrefFen, dezelve by de eigenlyke Kamfchatters
zoeken . Zy hebben derzelver boerfche deugden nog niet
tegen de gepolyste ondeugden verwisfeld, welke de Europeaanen, die gefchikt waren om hen to befchaaven, tot hen
overgebragt hebben ."
,, De Paarden zyn niet zeer gemeen in ICamfchatka, ik
zag 'er eenigen to Bolcheretrk, die aan de regeering toebehooren, en die aan de zorg der Cofakken toevertrouwd
zyn ; ze dienen alleen maar geduurende den Zomer tot .
vervoering der Koopwaaren en Goederen van de kroon,
als mede tot gemak der Reizigers .
„ Daar en tegen zyn de Honden overvloedig in dit land, en
worden tot alle vervoeringen gebiuikt, bet nut, dat ze den
Kamfchatteren aanbrengen, maakt deeze minder gevoeligi
voor bet gemie van andere huisdieren . Daar en boven heeft
men gezien, dat bet voedzel voor deeze loopers nog moeijelyk to verkrygen nog kostbaar is, met dezelve verrotten,
of bet overfchot van gedroogden, visch to geeven, kunnen
hunne meesters volftaan , en dit geeven , zy ze nog niet
eens, dan geduurende den tyd, dat ze hun van dienst zyn ;
des Zomers, bet geen de tyd is, wanneer die dieren niets
to verricht*n hebben , is bet gebruik om zich van een groot
gedeelte to ontdoen, aan welke men zelfs de zorg overlaat
voor bun beftaan ; deeze honden weeten daar zeer wel in te,
voorzien, met zich door de velden to verfpreiden, en tangs
de nleiren en de rivieren to zwerven . Derzelver oplettenheid om vervolgens by hunne meesters weder to komen is
eene der verwonderlykfte proeven van de getrouwheid deeter dieren ; de Winter daar zynde, betaalen zy de vryheid
en de korte rust die zy genooten hebben, zeer duur ; bun
arbeid begint met hunne flaverny, deeze honden moeten uitermaaten fterk zyn om then to draagen, hunne grootte is
nogthans niet buitengemeen, ze gelyken vry wel aan de
berg- of herdershonden in Frankryk . 'Er zyn geene Rusfifche inwoonders of inboorlingen, die niet ten minften vyf
honden bezitten ; zy bedienen zich daarvan om mede to
reizen , om in de bosfchen to , gaan hout hakken , oml het.
zelve even als hunne andere goederen en vQorraad to vervowcn i eindelyk om de reizigers van de eene jilagts naar
dQ
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de andere to brengen ; en waarlyk, paarden zouden hurt,
van geen meer dienst kunnen zyn . Deeze honden zyn door .
gaans twee aan twee voor een fleede gefpannen ; thn alleen
is aan bet hoofd, en dient voor leidsman, bet is voor then,
welke bet beste geleerd is , of de meeste kennis bezit, dat
deeze eer bewaard is ; by begrypt wonderlyk wel de uitdrukkingen, met welke de geleider him weg befiuttrt ; wil by ze
ter regter kant doen gaan, roept by dezelve toe tagtag, tagtag ; en kougha, kougha, indien men links m©et . De yertandige bond verftaat bet aauftonds, en geeft aan de geenen
die hem volgen, bet voorbeeld van gehoorzaamheid ; ah,
ah, doet hen ftille flaan, en ha, doet ben vertrekken.
Het getal der voorgefpannen honden is evenredig aan den
last van de fleede ; wanneer die bet gewigt van den man
welke ze beklimt niet veel to boven gaat, noemt men dit
een gewoone fleede of Sannka ; bet voorfpan beftaat als
dan in vier of vyf honden . De fleeden waar men gewoon
is reisgoederen op to laaden, noemt men Narta, worden .
de door tien honden getrokken . Derzelver tuig, Alaki
geheeten, is van leer ; bet gaat onder den hals door, dat
is to zeggen, over de borst van deeze draavers, en is aan
de fleede door een lederen riem, van drie voeten lang, gehegt op de wyze van een trek-zeel ; men maakt ze daar
en boven door koppelbanden aan den halsband, den een
aan den anderen, vast ; meesttyds is die halsband met een
beerenvel overtrokken, bet welk tot cieraad dient ."
Oitze Reiziger befchryft vervolgens de gedaante der flee
den, en zyne eerfte proeven met dezelve ; zyne reize van
Bolcheretsk, over het ys, in den nacht van 17 January
1788 met 35 zulke fleeden, wordende door omtrend 300
honden voortgetrokken . In zulke togten Czegt by) wordt
de reis een wagen wedloop, in welke een edele nayver de
geleiders bezielt . De prys behoort hem die zyne dryvers
hat meest voortdryft, niemant wil voorby gehaald zyn,
de honden zelfs kunnen deeze beleediging niet verdraagen ;
zy beyveren zich om bet zeerst,en hitfen zich beurtelings
aan om de cer in de loopbaan to verkrygen ; de ftryd begint en de fleedert raaken om ver, met gevaar dikwils van
aan ftukken to breeken ; bet geroep der omgevallene, bet
kefchreeuw der honden die aan bet vegten, hat verwarde
geblaf der geenen die aan bet loopen, zyn, eindelyk bet
luidruchtig en onophoudlyk gefnap der geleiders, vermeerdert nog de wanorde , waarin men zich zelfs niet kan
j ooren of verftaan .
lay deeze befchryving heeft men
005
een
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een fraaije Plaat, uit het oorfpronglyk franfche werk, ge•
voegd, verb eldende de aankomst van zulk een Kamfchat.
kafche Caravane in een Ostrog, of Dorp : kunnende deeze
Reize ook veel licht geeven, aan de Gedenffchriften van
derv Graave BENYOWSKY, onlangs mede in 't licht geko.
men , in welken men ook verfcheiden blyken van zulke
fleeden, door Honden getrokken, . zal aantreffen .
Geheel byzonder is de Dans eener Kanifchatfche dansferesfe, welke de Schryver to Karagui zag. Het verhaatvan de vermaarde begaafdheden deezer vrouw , in die
kunst, had hem en, zyne reisgenooten nieuwsgierig ge
maakt, doch zy weigerde, op hun verzoek verfcheenen
zynde , om aan hunne nieuwsgierigheid to voldoen . i, Te
vergeefs tragtte men haar to beduiden, dat ze zich hierdoor onwelleevend en zelfs oneerbiedig jegens den Heer
Commandant 9.ASLOF gedroeg : ales was vruchteloos . GeJukkig (dus vervolgt de Atttheur) hadden wy brandewyn
by de hand, eenige voile glazen fcheenen haar to doen veranderen ; ter zelfder tyd begon cen Kamfchatter op ons verzoek voor haar to danfen, en met de item en gebaarden
haar op to wakkeren ; langzaamerhand wierden de oogen
van deeze vrouw vnuriger, haare bonding wierd ftuiptrekkende ; haar geheele ligchaam beefde op de verhevenheid
waar op zy gezeten was ; de ophitfmgen en bet heftig gezang van haar dansfer beantwoordde zy door gelyke poogingen met de flem, en door met bet hoofd, bet welk op
allerhande wyze draaide, de meat to flaan . Welhaast wierden- de beweegingen zo geweldig, dat zy zich daar op niet
honden kon, zy wierp zich op den grond, en daagde op
haar beurt het mansperfoon nit door fchreeuwen, en door
no- klugtiger verdraaijingen des ligchaams . Het is moeijelyk om bet belagchelyke van haar dans uit to drukken, alle
haare ledemaaten fcheenen verplaatst to zyn, zy beweegtxc die met zo veel kragts als fnelheid, de harden bragt
zy aan haar boezem met een foort van woede, ontbloote
din en vatte ze aan, even als of ze die benevens haare
kiederen wilde 'verfcheuren . Deeze vreemde vervoeringen
waren van nog vreemder gebaarden verzeld ; in den woord,
bet was Been vrouw meer, maar wel eene curie . In haa•
re verblinde krankzinnigheid zou zy zich in bet vuur geworpen hebben, bet welk in bet midden van de Yourte
-tang eftoken was, indien haar man zich niet gehaast had,
om 'er een bank voor to zetten, ten einde haar zulks to
beletten ; by gebruikte daar en boven de voorzorg van,
ge.
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geduurig by haar to blyven ; wanneer by zag dat ze geheel buiten kennis was, en zich aan alle kanten nederwierp , als merle dat ze genoodzaakt was, wilde zy flaande
blyven, van zich aan haar voordansfer vast to houden,
nam by haar in zyn armen,, en brags haar op de verhevenheid ; ze viel daar op neder als een klomp,, zonder bewustheid en buiten adem ; ze bleef byna vyf minuuten in
then flaat ; ondertusfchen hield de Kamfchatter, grootsch
op zone overwinning , niet op met zingen en danfen .
Tot haar zelfs gekomen, hoorde deeze vrouw naar hem ;
fomtyds flond zy niettegenllaande haare zwaklieid op, en
bragt onverflaadbaare klanken uit ; men zou gezegt hebben, dat zy deezen moeilyken tweeftryd weder wilde beginnen ; haar man weerhield haar, en verzogt dat ze mogt
uitfcheiden , doch de overwinnaar, zich verbeeldende van
niet vermoeid to kunnen worden, ding voort met haar
tan to zetten, tot dat hem, door gezag, bet ililzwygen
werdt opgelcgt ." In een kort Nabericht van den Nederduitfchen Vertaaler, wordt verflag gegeeven van derv togt
des Graven de la Peroufe, en de poogingen, onlangs in
Frankryk door de Nationaale Vergadering aangewend, om
deezen Bevelhcbber,of een zyner Schepen, to ontdekkea .
Belangryk is de ontdekking, zo voor den Koophandel als
de Zeevaartkunde, welke men in de volgende woorden
yindt voorgedragen .
„ Den i5 December raakte by in bet gezigt van ~4 ,fonong, een der Eilanden onder de kust van China, en wierp,
fden
3 January 1787, bet anker voor Macao ; vandaar
vertrok by 6 February, en liep den 28 in de Baay van
Manille, voor Cavita, om zich van eenige ververfchingen
en leevensmiddelen voor zyn laatften togt to voorzien ; by
verliet de Manille den 9 April, en ten Oosten Formofa
voorby zeilende, zette by kours tusfchen door de Eilauden Japan en Korea, bezag de Oostkust van dat Schiereiland, en voer tot op 52 graaden breedte, door een vry
enge ftraat, by de Zeevaarders onbekend, en gevormd
van de eene zyde door de oostelyke kusten van Tarta•
ryen, en van den anderen kant door twee groote Eilanden, waar by aan land ftapte, en dezelve gedeeltelyk bezigtigde ; bet noordelyk cinde deezer zeeengte door banken
bezet vindende, welke den doortogt ondoenlyk maakten ,
wendde by to rug naar bet Zuiden, en zyne naarfpooringen voortzettende, ontdekte by, op 46 graaden breedte,
een fcraat die hem in de Zee bragt, gelegen ten Oosten
der
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der Kurillifche Eilanden, tusfchen welken by eenen w .eg
vond, waar door by naar de haven van Avatska,in Kam,.
fchatka gelegen, kon zeilen : aldaax wierp by den 6 Sep.
tember bet anker .
„ Deeze fcheepstogt van 5 maanden in eene onbekende
Zee, onder byna onophoudelyke zwaare nevels, was in
derdaad niet min gevaarlyk dan moeilyk : dezelve kan echo
ter niet weinig ter opheldering dienen van een voornaani
punt der Aardmeetkunde ; zullende, gevoegd by de ontdekkingen die de Rusfen, in dit noordelyk deel des Aardkloots gedaan hebben, ons naauwkeurig kennis doen ver.
krygen aan een uitgettrekt land, welks beftaan tot nog toe
betwixt wierd. De Volken, die de Eilanden hewoonen,
door den Graaf de la Peroufe bezogt, hadden geene kennis
aan de Europeaanen, zo min als aan de overige bewooners
van het groote vaste land ."
Een nette Franfche Kaart, verbeeldende de Reis van den
Heere Ds LESSEPS, van 5o tot 64 graaden Noorder breedte, en van i5o tot 164,' graaden Lengte, dient tot ophelde-.
ring des Eerften Deels, van dit hi&torisch Dagverhaal .
De kunst van Nabootzing door Gebaarden ; door J . J. ENGEL, EerJfe Deel. Te Haarlem by J, Vgp WglrO 1790, in gr. 8vo. 340
bladz .
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P aar de uiterlyke welfpreekenheid op den Kanfel, in de Pleitzaal en op bet Tooneel, een aanmerkelyken invloed op de
hoorders kan hebben, zo is elke pooging lofwaardig, welke flrekken kan om bet gebrekkelyke van eene zo nutte kunst, als de
IVabootzing is, to vergoeden . In de voorgaande Eeuw rekende
de Amfteldamfehe Hoogleeraar FRANCIUS bet geenzins beneden
2ich, een boekje, over de Gebaarden , voor den Kanfel to fchry
ven ; bet welk jonge Theologanten met vrugt kunnen gebruiken .
En in deezen tyd, heeft de Berlynfche Hoogleeraar ENGEL, een
beroemd Wysgeer en Letterkundigen, zich de moeite gegeeven,
om, meest voor bet Tooneel, in 1785 en 1786, zyne Ideen ztf
riner Alzmzk, to bearbeiden, eu voor zyne Natie aan bet licht to
brengen : ten einde daar door to bewerken, dat de woorden deT
Duitfche Tooneelfpeelers, zp veel mogelyk, mqt hunne handelingen, of gebaardez, overeen flemmen . Het zyn deeze Ideen,van
welken then, in bet boek voor handen, een zeer nette Vertaaling
bezorgd heeft ; zynde de Plaaten weinig minder dan die welken in
bet origineele Werk voorkomen .
Het geheele Werk bettaat eigenlyk in XLIV Brieven,van welken dit Eerfle Deel 'er XXVII bevat : zy behelzea verfoheiden
nit
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it;ttnitntende Waarneetningen, en wysgeerige Aanmerkiogen, over
den waaren cart van Tooneell'peelen, en bet nabootzen der Nattiur, door middel van de kunst . De rife Brief, die als eene
Jnleiding dient, bevat bet oordeel van LESSING ; over den Tooneel(peeter van REmoND van St . eflbine ; benevens eenige trekken ult
zyn karakter, als Schryver. De tweede Brief bewyst de nuttigheld eener Theorie, over de kunst van Nabootzing ; en eeue we°h~~ti_^ft0~, dat alles, was naar regelen gederlegging var. a°
wrogt wordt, ftyf en koel is. In den derden Brief wordt de mogelykheid der kunst van Nabootzing aangewezen ; en in den vierden de verfchillende voorflellingen, onder de verfrhillende volken
en ftanden : gaande de verdere Brieven geregeld voort, om op
ten algemeenen grondflag bet geheele gebouw der Nabootzing to
gronden .
Wy zullen bier eene niet ongepaste aanmerking, nit den Agrilen Brief overneemen, hebbende betrekking tot bet veelvuldig
figuurlyke, voornaamlyk verbloemde (metaphorifche), bet welt
in de fpraak met gebaarden, even gelyk in die met woorden,
plaats heeft ; bet zy zulks door dezelven afgebeeld, of uitgedrukt
wordt . , Alle onvolmaakte afbeelding, byzonderlyk van onzichtbaare voorwerpen, en van innerlyke geestige denkbeelden, moet
zinnenbeeldig gefchieden ; to weeten, op de volgende wyze .
Deukt men aan eene verhevene ziel, dan verheft men zyne geflal .
te, zyne oogen : dettkt men aan een eigenzinnig karakter, dan
neemt men eene ilyve hooding aan men maakt een vuist, en zee
den rug flrak. De nabootzing gefchiedt door fyne, van trap tpt
trap, opklimmende gelykheden door welken men , zelfs to do
iiitdrukking, aan onhoorbaare, ja, aan geheele onzintutglyke
vo®rwerpen, benaamingen heeft weten to geeven .
Ik zotlde de voorbeelden, van flguurlyke gebaarden, tot in bet oneindige kunnen uitbreiden Wilt gy eene naamwisfeling (metonymie)
bebben, als de uitwerking voor de oorzaak genomen wordt2 Stel
dan een Knecht voor, die van bet onaangenaame loon fpreekt,
waarmede zyn Heer hem voor zyne wanbedryven vergelden zal ;
deeze wryft met eene omgekeerde hand zyn rug, als of by de pyn
der flagon reeds gevoelde . Of wilt gy eene metonymse, als eene
uitwendige gelykenis, in plaatfe der zaak zelve, genomen wordt?
Spreek dan, in plaats van God of Goden, over hunne geflelde
woonplaats, den hemel op dezelfde wyze roept men , met eene
opgeheven hand, met een, ten hemel opgeflaagen, oog, de Goden tot getutgen zyner onfchuld, bidt hen om hunnen byfland,
fmeekt hen om wraakoefenmg. Of wilt gy eene fynecdocke, daar
een gedeelte voor bet geheel, of bet geheel voor een gedeelte,geIleld words t Wys dan op een enkel tegenwoordig zynde lid van
een huisgezin, waar door her ganfche huisgeztn wordt begrepen ;
of op een enkelen tegenwoordtgen vyand, en verftaat 'er bet
ganfche vyandelyke leger door . Of wilt gy eene ionie, die bet
tegeudeel der meening aanduidt? Stet cene jonge Dame, die
eex
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een minnaar, wien zy veracht, yap de llancJ wy¢t ; zy buigt 2i4
diep veor hem neder, waar op eenpe befpottende wyze . Zinfpeg.
lingen kunt gy oak, in de . fpraak met,gghqardqn, in ovetvhed
vinden . Her wasfcheD .,deg banden betekenc bet bezweeren oar
onfchuld ; een paar, vaneen gefcheiden vingers , met eene end
.
.gekeerde hand, voor her, voorhoofd geplaittsc, huiden bet hooru .
dragen aan ; bet blaazen over de ledjgre vlakkv, bad, geeft bet
denkbeeld van, een niet re kennen . Zinfpeelingen echtpr, welke be trekking, hebben tot byzon,dere Anec;dotea, gevoelgns of
fpreekwyzen, kunnen, volgens de bovengetmaaltte bepgaliugen,
onder de Tooneelkuast niet begrepen worden . Daar en tegen
kunnen en moeten de faguurlyke gebaarden, die, zo zy goed
zyn, bunnen grond in de beyattingen zelven hebben, en atgemeen verflaanhaar dienen to zyn, in de Tooneelkunst Diet overgeflagen word en .
,, De Jtilidaya , die, over bet algemeen, veel met gebaarden en
zeex beduidend , zeer levendig fpreekt, Iteeft, onder anderen ,
eene zeer verflaanbaare Pantomime, wanneer by ons voor eep
yalsch, agterhcudend, mensch wit waarfchouwen (f). Zy ziet
zulk een mensch , met een fcbeel oog, • van ter zyde, ten ni .
terflen wantrouwend aan ; zy wyst, met den toonvinger van de
eene hand, als ter fluik, naar hem toe ; bet ligchaam newt jegens den- genen then by waarfchuwen wil, eene kleine wending
aan, en de toonvinger van de andere hand trekt den wang aap
deeze zyde neder, zo dat bet eene oog bier ..grooter wordt,
dan her andere ; her welk daar en boveu de uitdrtrkking vanhet
wantrouwen nog flerker bepaalt . Hier uit ontilaet eene twee
erly gelaatstekening (profil) ; een gezicht welks eene helft met
de andere geene de minfle gelykheid heeft .
De eene, uaar
de verdachte toegekeerde zyde, brengt de uitdrukking van bet
wantrouwen geheel met zich ; en her naar beneden trekken van
den wang, aan de andere zyde, fchynt alleen tot verdere opening van het oog to dienen ; terwyl deeze opening inzonderheid
de noodige oplettenheid fchynt to betekeaen . Het is zonderling, dat deeze vertooning zo geinaklyk to verflaan, en haare
verklaarmg echter zo tnoeilyk is .
„ De Italaaan maakt nog eene andere fprekende vertooning,
als by de verachtnig van eenig dreigement, of eene vermaaning,
zal uitdrukken . (Dit is de 2de Fig. op P1 . 1:.) Hy firykt zicb,
met de buitenzyde der hand, eens of tweemaal zeer luchtig onder de kin, en buigt daar by her hoofd, op eene fpottende
wyze, fchoon flechts zagt en in zich zelven lagchende, een
weinig om . leder mensch verflaat deeze uitdrukking ; maar ik
vinde derzelver verklaaring nog moeilyker dan do eerfle . Wil
de Ital:aan, misfchten, met deeze beweeging bet zelfde zeggen, her geen de Nederlander met woorden zegt : „ dat hem
Diets
(t) In bet Weik Itch Plxat I, Fig . t . deeze Pantomime voor.
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lifers raakt.?" Wi! bet beteekenen, dat de zaak Item evep zc
min kan feheelen, als een ftoflen, dat mooglyla aan zyn beard
Is blyven harden? Ik wil u gaarne toeftaan, dat ik bet niet
weet, en ik zal deeze erkendtenis nag meermaalen, ZelfS tell
a anzien van, zeer eenvoudige, onder alle Natien gebruikelyke,
uitdrukkingen, tnoeten herhaalen . De Natuur doet ons flee&
meer en meer geheitntn zien, hoe meer wy tot haar indringen :
'all' wat bet ligchaam betreft, is fyner, dan onze oogen : en wat
den guest aangaat, is fyner rdan ons verftand ."
Nadien de •N atuur,_ by elke verandering van denkbeelden,
ook eene verandering in 's menfchen beweeging veroorzaakt ;
zo behoort de kunst die natuurlyke beweegtng, ook in alle bettrekkingen, na to bootzen . In de verfchillende voorbeelden,
door den Aurheur aangevoerd, treffen wy in den Xlden Brief,
ten deezen opzic1 te, de volgende aan . „ Stel u, om hot gelykvorniige •van de beweeging der gebaarden nog duidelyker to
kennen, den ouden PHILTO, Of STALENO voor, wanneer zy 'er
zich op zet-ten, om een bekwaam middel, ter bereiking hunner
oogmerken, nit to denken . Gaarne wildet gy cANULLA haade
bpndfehat Voldoen, •z onder haaren verkwistenden brooder te
doen bemerken $ dat 'er van bet vaderlyke good nag genoeg
voor handen ware . De zaak is moeilyk , en gy ftaat een langen wyl ; gy gelooft lets gevonden to hebben, en geef,het to
gelyk weder op (*) . Gefteld zynde, dat de oude PiaiLTO, toen
by zyn eerie denkbeeld vervolgde, met een vboroverhangend
hoofd daar gelaan, de armen ter zyde van de borst zamengevouwen, bet gezigt ter aarde geflagen, op den linkervoet gerust en den rechter had vooruic gezet ; dan wil ik gaarne alles
verwedden, dat by, by de tweede overweeging, deeze houding veranderen zal . Misfchien zet by nu de handen in de zyde, of beurt hot hoofd op, en ziet in de lucht, als of,hy lets
van boven wilde haalen, dat by op aarde niet vinden kan , of
by neemt dan geheel en al de tegengeftelde bonding aan ; legs
d,! harden op den rug in elkander ; trekt bet hoofd, dat eerst
vArwaards hong, in den nek ; haalt den linkervoet to rug , en
rust op den rechter (t) . Deeze en dergelyke veranderingen
moot gy dikinaals bemerkt hebben , wanneer de naam van eenig mensch gezogt werdt . Dezelfde houdmg veri,rygt hot ligchaam niminer, zo dra de gedachten inwendig oinkeeren . Was
bet hoofd eerst naar de rechterzyde gekeert, zo draait bet zich
thands naar de hukerzyde . Doch misfchien vermengt zich, in
deeze gelykvormige beweeging der gebaarden, reeds zeer veet
dat met opzet gefchiedt . Hy, die zyne inwendige denkbeelden wil veranderen, doet wel, dat by ook de u~twendige indrukken verandert, met welken by de eerften reeds to veel verbond .
(*) In den Seh'tZ van LESSING, ii a Tooreel.
(t) men ziet dit op Pl. Vi . Fig . 3 .
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bond. Andere voorwerpen , andere gedachten 1 Zeker heroes j
geleerde had de gewoonte, zo dra bet in den eeneh hock der
kamer niet meet vlotten wilde, zyn tafeltien op to neemen, ea
in eenen anderen heek to pan zittdn ."
Uit deeze trekken zal men genoegzaam kunnen opmaaken,
van hoe veel waarde dit Boek voor den Tooneelfpeeler en elk
bentinnaar der kunflige Nabootzing isti Overal flraalt 'er her ge•
zegde van HAMLET, aan zyne Tooneelfpeelers, in door ; „uwe
gebaarden moeten op uwe woorden, en owe woorden op uwe
gebaarden pasfen ." (*) Wenfchelyk ware her, dat her dan ook
van de meeste Tooneelfpeelers gelezen werdt, op dat de Dichters niet telkens met gemelden HAMLET, in her begin van herzelfde Tooneel, behoefden to zeggen : „ ik zou liever zien,
dat de (lads omroeper myne verzen uitfckreeuwde, dan dat ze
-zoo gefpeeld wierden ." Wanneer men evenwel de weinige be .
lezenheid en liefhebbery van de meesten onzer Tooneelfpeelers
in aantnerking neemt,vreezen wy, dat deeze kunst van Naboot .
zing, in ons Vaderland, niet al bet nut zal flichten, daar zy in
flaat toe is : zullende waarfchynlyk maar door eenige weinigen vaa
de openbaare Schouwburgen , en meest door ltefhebbers van kleiner Tooneelen, in de byzondere flcden oozes Vaderlands, gelezen
worden .
(•) I9amlet, Bedr. III . Toon . 8.
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4aneengefchakelde herklaaring van den Heidelbergfchen Catechismus ; met eenige tusfchengevoegde Aanmerkingen, tot
nutte ftichting die in bet Geloof is, door s . OUBOTER .
Rustend Leeraar van Woubrugge . Derde en laatfte Deel .
T`e Amfterdam by M . de Bruyn, 1791 . Behalven de
Voorreden, 718 bladz . In gr . octavo .
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vereenkomftig met het oogmerk , waermede de Eerwaerde Ouboter deze zyne Verkiaring van den Heidelbergfchen Catechismus aenving , om dien naemlyk in
zyn verband, met aenwyzing van de geloovige toepasfing
der voorgeftelde waerheden, to ontvouwen, heeft by ook
dezelve voltrokken ; en befluit hiermede dezen zynen arbeid, loopende dit derde Deel van de vyfenzestigfte Vrage
tot op de laetfte .
Zyn Eerwaerde behandelt ieder
onderwerp, naer de hem eigen denkwyze, op een regelmatigen voet ; en men zal, fahoon men aen ene andere
leiding gewoon zy, hem bet getuigenis niet weigeren, dat
hy, de thans in de Kerk zwevende gefchillen op het oog
hebbende, zonder echter een twistfchrift to fchryven, alles bedaerdlyk nagegaen en gezet overwoogen heeft, eer by
zich voor 't een of ander onderfcheiden gevoelen verklaerde, of zyne eigen gedachten vestigde . Zulks flcraelt bovenal door in ene voorafgaende Verhandeling, over Gods genadig Verbond met den Mensch ; en zyne voorflellingen,
zo wegens de Leer der Sacramenten in 't algemeen, als
rakende den Doop -en 't Avondmael in 't byzonder . Meermaels ontdekt men , dat bet den Autheur veel overlegs
kostte , en dat by zit gene moeite ontzien hebbe, om de
verfcheidenheid der gedachten, in Nederlands Kerk, deswegens to ontwarren , en zich zelven gerust to flellen .
Om, uit vele overdenkingen van dien aert, 'er den Lezer
ene onder 't oog to brengen , zullen wy ons tot de volgende, betreffende ene byzonderheid omtrent het Avondmael , bepalen.
„ 1(t zou het , (dus drukt zich onze Leeraer uit ,) lk
zou het met de hooge wijsheid van mijnen grooten
eer
en Meester niet kunnen overeenbrengen, dat Hij het AvondLETT . 1791 . NO . ia.
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maal in zijne Kerk zou ingefteld en verordend hebben, als
eene godsdienftige Plegtigheid, behoorende tot den openbaaren Eerdienst van God en Christus, voor alle de Gemeenten , aan alle plaatfen , en ten alien tijde , waaraar}
elk een gehouden ware, als leden zijner Kerke, zoo als
die zichtbaar beflaan zoude in de wereld, om dezelve altoos to onderhouden ; indien Hij ons daarin wilde beteekenen en verzegelen , bet onderwerpelijk deelgenootfchap
aan Hem en alle zijne genadeweldaaden, dus dezelven tot
teekenen en zegelen maaken van onzen onderwerpelijken
genadeflaat . - Wist dan de groote Koning zijner Kerk
Diet, hoe, zelfs naar zijne eigen befchikking en beftelli <rig,
de zichtbaare Kerk
in welke nogthans , volgens zijn
bevel , bet Avondmaal Reeds plegtig tot zijne gedachtgnis
moest gevierd worden, -- door ale tijden been, beflaan
zoude uit goeden en kwaaden, en dat de minflen, onder
de leden der Kerk, waare inwendig begenadigden, in den
ftaat der genade leevende, zijn zouden , of met de daad
cen onderwerpelijk deel aan zijne weldaaden hebben? Heeft
Hij den ilaat zijner Kerk met zelf als zoodanig getekend,
zoo als ze zichtbaar op Aarde altoos beftaan zoude? En
zal dan die hoogstwijze Koning zijner Kerk dan ecliter
zulk eene godsdienflige Plegtigheid', in alle Gemeenten,
tot aan bet einde der eeuwen to vieren , door zijn bevel
verordenen , welke alleen dienen zoude, om waare begenadigden van hunnen genadeflaat to verzekelen? Niemand
duide bet mij ten kwaade, dat ik dit voor mij zelven
nooit gelooven mag, noch kan . - Hoe zullen de
Leeraars, als dienstknechten, die Diets mogen doen, dam
overeenkoomftig bet bevel en het oogmerk van Christus,
in den Godsdienst, zich bier gedraagen ; daar zij immers
bet inwendige Diet kunnen kennen of doorgronden? Met
welk een angst, met welk een benaauwd geweten moet
dan de dienst waargerlomen worden ! Kunnen zij wel ooit
vrede voor hun gemoed hebben ? Of zal men zich daarvan afmaaken, door eene ijdele en Diets beduidende onderfcheiding --- welke, immers bij een verlicht en leevendig geweeten, Diets kan afdoen -- met to zeggen :
Elk moet bier zich zelf beproeven ; wij zijn geen hartekenners ; wij kunnen alleen de vereischten van eenen
Avondmaalganger, en die daartoe recht heeft, voordraagen ; en dan moet elk zich zelven beproeven? 1k heb weleer mij daarmede ook beholpen, tot mijne befchaaming
voor God ; doch altoos was rnijn geweten onvoldaan, en
ik
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ik werd gepijnigd . Ik zag, was ik getrouw, dan moestik
voluit tot de Gemeente zeggen : Die geen waare genade heeft,
die Met waarlijk met vertrouwen in Chrartus gelooft, die
geen waar deel aan Christur, en aan de vergeeving der zonden en heiligmaaking heeft, mag noch moet ten Avondmaal
gaan, dzt zegge ik u in Christus naam. Ik waarfchuwe u,
dat gig daar niet koomt : gzllieden most van bet Avondmaal
afblijven, al zzjt gij geloofrbehjaers, zoo Lang gij Been ge .
nade hebt ; dat moet gij zeker weeten, en anders zoo fang
wachten, tot dat gij bet zeker weer . Maar mijn gemoed
fchrikte zulke taal to voeren . Ik dacht dikwerf : Leert mij
dit Gods Woord 2 is dat de leer milner Kerk? is zulk cene
leer troostelijk en heiligend? Als ik zegge : Menfchen! inthen gig zoo niet zijt , en evenwel aan bet Avondmaal koomt,
dan eet en drinkt gig uzelven den dood en de verdoemenis,
enz . well een pijnbank voor bekommerde, benaauwde,
twijfelmoedige zielen ! Ja, dacht ik, wells eene beklaagelijke
foltering voor alle vroomen! voor mij zelven! Hoe dikwerf
vraagde ik mij zelven --- hoe dikwerf gaan zulken, hoe
dikwerf gaat gij zelf, ten Avondmaal, dat zij, dat gij, ten
vollen zeker zijt van uwen genadeilaat, van uw deelgenoot .
(chap aan Christus, zoo dat gij , zonder fchroam, als zoodaanigen, en in dit aanzien, het Avondmaal gebruikt, om
u daar , van her geen gij zeker weet reeds to hebben, to
laaten verzekeren? Waarlijk, dan werd ik nog meer be .
krompen! Ik was overreed, zoo moest ik echter zijn, in •
then mijn gevoelen vast ftond, indien het fleck zou houden .
'Er was dan niet anders voor mij op, dan het
geloof wat to vermalfchen I to verminken, eenige geftalten
op to zoeken en voor to draagen, waarin zoo min moogelijk geloof en vertrouwen koomt,
ten einde de toenadering voor veelen, die daarvan nog iets kennen, gemak .
lijker to maaken . Zoo handelde ik eertijds in navolging
van veelen (*) . -- Dan, Gode en ziiner genade zij de eer!
ik hebbe in het vervolg anders geleerd . Hoe blijde was ik,
dat tnijne Kerk anders leerde, en noon in dit bearip fond!
Die Brieven van Profesfor a NIARCK, over bet Kerkbefluur,
waren mij onder Gods zegen nuttig ! flu geloofde ik, dat
Gods
[(~) Ene gansch oprechte tekening van zyne aendoening en
tiverirzaemheid in die omflandigheden, welke zeer naif is Zoo
jammerlyk ftelt de Meusch zich meermaels bloot, voor noodelooze dubbingen, als by aen een menschlyk Godgeleerd zanier
.,
ilel verflaefd is .]
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Gods Woord niets van dit alles leerde ; maar wel, dat ,
even als in bet Euangelie , zoo ook in bet Avondmaal,
Gods Zoon en al zijn verworven heil aan ons, als ledige
zondaaren, om niet, nit genade, gegeeven en gefchonken
wordt, ten einde wij bet zelve, als zoodaanig, voor ons
door bet geloof aanneemen , met vertrouwen daarin rusten,
en in dat geloof, in liefde en dankbaarheid voor den Heere
heilig leeven zouden . Nu begreep ik, dat God zoo ook op
bieuw, en dat geduurig - zoo wel , als door de aanhoudende verkondiging van het Euangelie, aan ons
in
dit Avondmaal zichtbaar, onder uiterlijke teekenen en zegelen van deze zijne genade, in de daarbij gevoegde belofte,
aan de oprechte belijders eenes waaren geloofs aan het
Evangelic, in de zichtbaare Kerk, zijnen Zoon, en alles
aan hun fchenkt, om Hem, en alle zijne weldaaden, door
zijn eenig Offer voor hunne zonden' verworven , geloovig
aan to neemen, en met vertrouwen Hem voor zich to eige .
nen , en at verder in Hein to herusten ; en dit doende, ook
gemeenfchap met den gekruisten en geftorven Christus to
oefenen en to genieten, tot aanvuuring van hunne liefde en
daiikbaarheid aan God, ja van een waar heilig en godzalig
leven voor hunnen Heere, in al hunnen wandel ; vierende
dit Avondmaal tot Jefus gedachtenis ; en zijnen Dood daarbij gedenkende,
zoo als bet Formulier des Avondmaals nadruklyk leert. Zoo begreep bet altoos onze waare
Keikleer, en noodigde dus alle openlijke oprechte belijders
van een waar geloof aan bet Evangelic en in Christus, tot
het Avondmaal : hoewel zij zeer we] wist, dat bier onder
ook geveinsden en ongeloovigen waren , die zichzelven ,
wegens hun ongeloof, en gebrek aan waare bekeering, een
oordeel aten en dronken . Doch over dat inwendige oordeelt, en zal God alleen oordeelen ; en dit that niet aan de
Kerk . En nu houdt alle bezwaar, voor Leeraar, twijfelmoedige, ja zelfs meer gevoorderde geloovigen, op, en
alles words vlak en effen ."
Zediie Gedachten over eenige Volkrbegrippen in de Gereformeerde Kerk, derzelver Bronnen en Geneesmiddelen Ahom
to hekomen . Behalven de J7oorreden en den Inhoud, 276
bladz . In gr . oftavo.
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ne ernftige overweging van den geringen invloed, welke
ene recht Euangelifehe prediking op de gemoederen
van
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van de meeste leden der Gereformeerde Kerke heeft, wekte
den Opfieller van dit Gefchrift ter nafpooringe van de oorzaken, waeraen dit toe to fchryven zy . „ Ik vond, zegt
„ hy, dezelve ras in eene zekere manier van denken, die
„ 'er bij den gemeenen man in onze Kerk heerscht, in ze• kere begrippen , die eene redelyke en meer gezuiverde
• Euangehe• prediking onfmakehlk voor hem maken . Eeni• ge voorname van die Volksbegrippen heb ilk in derzelver
• beginfelen nagefpoort . Ik heb daarbij duidelijk gezien,
„ dat dezelve aan mindere verftands befchavmg , gepaart
• met bet verkeert voordragen en verkeert begrijpen van
„ deze en gene leerftukken moeten worden toegefchieven,"
De by hem bovenal in 't oog loopende Volksbegrippen, waerop by in dezen byzonder bet oog vesttgt, zyn de
volgende .
(i .) Kleinagting van onderfeheidene kennis . Men loops
zeer hoog met ene zogenoemde bevindelyke kennis, en fchat
ene verftandlyke beoefening der Godsdienstwaerheden op
een lagen prys, ja wraekt ze zomtyds als nietswaerdig, als
ene letterkennis die niet baet . - (2 .) Velen beweren,
OVER ERNIGE VOLKSBECR . Its DE CEREFORM . KERK .

dat niemand een Kristen is, of b y meet van den weg van geloof en bekeerin bevtndlyk kunnen fpreken . en overeenkomftig daermede felt men (s .) het zalig worden gelegen in een

Men beoordeelt den ftaet van een Christen niet ,
naer den allengs vorderenden voortgang van zyne geloovige
gehoorzaemheid aen de genaderyke en deugdzame Euangelieleere ; maer eischt ene bevindlyke kennis van zcl ere aendoenlyke gemoedsgeftalten ; en wil dat de Mensch, zal by
een Kristen zyn , door ene bovennatuurlyke werking van
God , daermede bezield , en hierdoor, in een ondeelbaer
Oogenblik, nit den ttaet der natuur in then der genade over .
gebragt zyn ; met die verzekering dat by 'er eeuwig in zal
beklyven . - (4 .) Men loopt zeer hoog met eerr zeker
gefteld kenmerk van Gods genade, als men, naemlvk, zeggen kan , ik houd het met de vroomen . Hoe duister alle
andere kenmerken voor dezulken molten zyn , dit aileen is
hun voldoende , zy hebben tmaek in de verkeering met
Menfchen, die veel van Godsdienflige bevinding fpreken ;
en 't ftaet by hen vast, dat elk, die bet dus met de vroomen houd, dat by zich in fmaek, gevoelens en begrippen
ruet hun verenigt, een Kristen zy, zulk een is uit God
geboren, en mag op zyn aendeel aen Gods gunst en ge(g.) 'Er
nade bier en namaels veilig vertnouwen .
heerscht by velen ene onverfclnlligheid onarent de Heiligp p 3
ma-
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making , en die gaet (6 .) vergezeld van ene afkeerigheid
van bet zedepreken . Merf is omtrent de Heiligmaking, die
naer den Bybel ene allerwezenlykfle zaek is, zo onveri
fchillig , dat 'er aen de noodzaeklykheid van ware heiliging weinig of piet gedacht worde ; waerdoor men de
zonde en ondeugd veel to flap behandelt . Dit heeft ten
gevolge, dat men in bet zedepreken geen fmaek heeft, ja
bet zelfs zeer flerk veroordeelt. Wil iemand in den fmaek
des Volks prediken, dan moet by 't niet toeleggen op bet
behandelen der zedekunde , en 't gezet ontvouwen van
plichten ; maer zyne toehoorders bepalen, op hunne elende , en hun verlooren toefland , om hen to ontdekken ,
hen over hunnen flaet verlegen to maken, aen to fporen,
bm als verlooren tot Kristus to komen ; en die gekomen
zyn aen to moedigen om die bevindelyke ontvangen genade to erkennen , en God d aervoor. t o danken . ( 7 .) De
everhelling tot bet lydelyke . Het wezen van bet Kristendom be flaet by velen niet in betrachting, niet in doen,
(waerin Kristus bet zelve flelt ,) maer in bevinding, in
van God gewerkte gef'alten . Ze begrypen den geheelen
weg van ecu Kristen lydelyk . Zommigen dryven dit ten
allerfl erkfle , zo dat zy van geen plicht weten , die naerbet Euangelie betracht zou moeten worden, maer alleen
van genadens, die gegeven, van geflaltens, die door God
ingewerkt moeten worden . Doch anderen trekken dit deukbeeld van bet lydelyke Christendom zo verre niet ; ze zyn
in hunne befpie,elende beginfelen 'er veel eer tegen . Dan
intusfchen belt echter hun fmaek naer bet lydelyke . In de
befchouwing en beoefening van bet Kiistendom , is dat
begrip , waerdoor ze zich hetzelve voorflellen als looter
gegeven genade, zo bet beginfel van alles, dat ze zeer
tot bet lydelyke genegen zyn . (8 .) De afkeerigheid van
h'et ruime Euangelie . De leer der algemene aenbiedinge is
in veler oogen gansch verkeerd ; bet Euangelie, zeggen
ze , raekt alleen de uitverkoorenen , en moet, naer Gods
oogmerk, alleen tot dezulken gericht worden : de aenbieding van genade bepaelt zich, naer hunne mening, tot de
zodanigen, die blyken geven, dat de beginfelen van bet
werk des Geestes in hunne harten gevonden worden ; en
zy, by welken dit geen plaets heeft, moeten maer bedreigd
worden, om hen to ontdekken . Eindelyk komen bier (9 .)
nog in opmerking de begrippen over de vyandfchap . Zy,
die zeer hoog loopen, met de bovenaengeduide begrippen,
van bet bevindelyke , bet geflaltlyke , en dicn zogenaemden
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&a bekeeringsweg, zien gemeenlyk dezulken, die, fehoon
ze anders als goede Kristenen leven, echter zich met hun
Diet kunnen verenigen, noch indiervoege fpreken, aen als
vyanden van God en 2yne zaek , om dat ze 't niet met
hun houden .
leder dezer Volksbegrippen neemt d'e' Schryver van dit
Srukje afzonderlyk in overveging . lay ontvouwt gemeerlyk
eerst derzelver aert, ongegrondheid en verkeerdbeid ; pier.
op vorscht by na , nit welke bronnen zodanig ene denk,
wyze voortvloeit, en hoedanige oorzaken medewerken, om
Ren dezelven meerdtr kracht to geven ; waeraen by dan tea
lttetfte hecht, ene befchouwing van de wyze , op welke
zulke Volksbegrippen best tegengegaen , en trapswyze zo
verzwakt kunnen worden , dat ze eerlang afnemen , etc
voorts geheel vervallen . - Ter algemene ophelderinge
en behandelinge van dit onderwerp, heeft hy, by manier
van Inleiding, aen het hoofd van dit Gefchrift geplaetst,
zyne overdenkingen deswegens ; die nog een byzonder verilag vorderen .
Na vooraf aengemerkt to hebben , hoe 'er natuurlyk,
under ene befchaefde Natie, ene tweedrleie denkwyze omtrent den Godsdienst plaets hebbe, naemlyk die der kundigen en meer verlichten, en die des Volks, zo leid by
den Lezer o
om eei3 behoorlyk onderfcheid to waken,
tusfchen onfcchuldige Volksbegrippen , die grootlyks utt
ene mindere verftandsbefchaving ontflaen ; en voor derl
Godsdienst fehadelyke Volksbegrippen, die men to wyten
heefr, aen den zamenloop van ene kindsheid des verftands
met een ver'keerd onderwys , dat ten gevolge heeft een
Verbasterd gemoedlyk ftelzel . Dit onderfcheid nu moet een
Leeraer, gelyk by verder doet zien , naeuwkeurig in acht
icemen . Omtrent de eerfle foort moet by alle mogelyke
infchiklykheid gebruiken, om zyn onderwys recht bevattyk
voor to dragen . Dbn, zo is 't niet met de laetfte foort,
deze heeft by tegen to gaen , om dezelven, ware 't mogelyk , nit to rooijen , en de gemoedlyke gevoelens des
Volks to verbeteren . Edoch, ook hierin heeft by met een
omzichtig beleid to werk to gaen, om den vereischten inVloed op bet bart des Volks to v.-rkrygen ; welke les de
Autheur vervolgens nader ontvnuwt en aendringt .
De Schryver dezer Zedige Gedachten komt alleszins
voor , als zynde zelfs een Lid der Gereformeerde Kerke,
die geen oogrnerk heeft om de vastgeftelde Kerkleer enig
zins to ondermynen, maer alleen bedoelt zulke Volksbe .
gripP p 4
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grippen tegen to gaen, waerdoor die Leer jammerlyk mis .
handeld word . En hierin gebruikt by de uiterfte befchei .
denheid met ene behoorelyke onderfcheiding van de verfchil .
lende denkwyze die daeromtrent plaets heeft, de gemoeds .
geftalte waermede zy gedreven, en de trappen tot welken
ze opgevoerd worden . Zulks maekt zyn Gefchrift lezens.
waerdig ; en van die natuur, dat het, zonder kwetzinge,
gelezen kunne worden, ook van dezulken die min of meer
met deze Volksbegrippen ingenomen zyn, wanneer ze nog
enigen onderzoeklust en waerheidliefde bezitten . lnzonderheid kan dit Gefchrift jonge Leeraren van een uitftekenden
dienst zyn , daer 't hun de bronnen dier Volksbegrippen
ontdekt , en aentoont , hoe ze, wanneer ze menschkundig
handelen, dezelven voorzichtig kunnen afleitlen en ftoppen ;
terwyl ze den Leden hunner Gemeente behoedzaem betere
denkbeelden inboezemen, die, ter bevorderinge van ware
Godsvrucht, en hun eeuwig heil ftrekken .
Berichten , betreffende de Nieuwe Hervormers in Duitschland .
Twee Stukjes . Naar bet Hoogduitsch. Te Utrecht by W.
van Yzerworst, 1791 . Behalven de Voorreden, 409 bladx.
In gr . oaavo .

E

men ieder, die, met enige opmerkzaemheid, bet in de laetlie jaren, byzonder in Duitschland, voorgevallene, met
betrekking tot de hervorming der Kerkleere, heeft nagegaen , heeft ligtlyk kunnen zien , dat 'er ter wederzyde
misilagen begaeu zyn . .£ne al to flerke gehechtheid aen bet
oude aen de , ene, en ene al to fterke zucht voor nieuwigheden aen de andere zyde, heeft de Partyen verbitterd, en
steeds verder nit elkander doen loopen , dan veelligt geIchied zou zyn, wanneer men onderling met meer bedaerd,heid gehandeld had . Hieruit is inzonderheid ontftaen ene
menigte van Gefchriften aen deze en gene zyde , waerin
veelal, gelyk 't gemeenlyk in zodanige omftandigheden gaet,
de gevoelens van party met gunftig, en wel eens wat bitter
beoordeeld en behandeld worden . Wie lust heeft den aen.
yang en voartgang daervan nader to leeren kennen, kan to
recht geraken in de bier opgemelde Berichten, welken ons
deswegens verilag geven , met meldinge van den inhoud
der voornaemfteGefchriften, die, geduurende de laetfte jaTen, inzonderheid na bet jaar 1770, in Duitschland van de
cue en andere zyde in 't licht gegeven zyn . De Verzamelaer
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Laer dezer Berichten, hoewel by den Nieuwen Hervormeren
geenzins gunflig zy, behoort echter niet onder ( e bitterite
tegenflanders, daer by zyne Partyen gemeenlyk nng al met
een oordeel van onderfcheiding behandelt ; des men deze
verzameling, ter kennisneminge van de merkwaerdigfle gebeurtenisfen, omtrent dit fluk, niet vruchteloos zal doorbladeren .
Vaderlijke Lesfen en getrouwe Raadgeevingen van den Hoog .
geleerden, Hoogeerwaardigen Beer BAUMEISTER , Hoogleeraar in de H. Godgeleerdheid op de Lutherfche Hooge
School to Gorlitz (*), aan de jludeerende .7eugd , welke
door zzjn onderwijs zich tot den dienst der Kerke tracht
to bekwaamen. Opgedraagen aan den Hooggeleerden, Hoogeerwaardige'n Heere B . sROES, Hoogleeraar in de H. Godgeleerdheid, op 's Lands Hooge School to Lei' den . Door
een Beminnaar van LUTHER en CALVYN . Te Rotterdam
btj A. Bothall, 1791 . In gr. oaavo, 24 bladz .

J

Men beefs dit Oefchrift overgenomen uit de bovengeV melde Berichten, daer bet geheel ingevoegd is, om
dat de Verzamelaer, bezeffende , , dat zulke korte 5tukjes
e, in losfe Blaadjens ligt verftrooid raaken , bet dus beter be.
„ waard oordeelde ." Een beminnaer van Luther en Calvyn
beiden , (die mogelyk van ieder wat overneemt, of zich
houdt aen 't geen die Oude Hervormers eenftemmig geleerd
hebben, wanneer by ook, met opzicht tot bet Godgeleerde
Zamenftel van beider aenhang , wel eens gevaer kon loo .
pen, van een foort van Nieuwen Hervormer to worden,)
vind bet weder geraden dit flukje afzonderlyk gemeen to
Zulks doet ons, in de tegenwoordige omftanmaken .
digheden , niet vreemd ; by vind bet , vermoedelyk, voor
zyne Party nuttig, dat bet meer onder den man gerake
en verfpreid worde ; maer zyne openbare Opdracht van hetzelve, aen den Hoogleeraer Broes , heeft enigermate een onvriendlyk voorkomen . Deze handelwyze tog ftrekt nit eigen aert , om enige misfchien nog overgeblevene vonken
van een vuur, dat , zo niet gebluscht, ten minflen onder
de asch bedolven is, op nieuw aen to blazen, dat Beminnaers van vrede niet kunnen goedkeuren .
(*) Naer den Hoogduitfchen Tytel .
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Gebeden der Portugeefche 7ooden . Door een 3eoodsch Genootfchap uzt het Hebreeuwsch vertaalt . 's Gruavenhaage by
Lion Cohen, 1791, Behalven het hoorwerk, 456 bladz .
In gr . ol'tavo .
.
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Geloofsgenooten,
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nisfe der Hebreeuwfche tale, de Nationale Gebeden, die,
volgens een vast gebruik, in 't Hebreeuwcch uitgefprokft
worden-, met behoorlyk verftaen, heeft bet raedzaem ge•
oordeeld dezelve in 't Nederduitsch to vertolken . Flier
door verkrygen de minkundigen° , die' zo Wel als de kundigen in 't l-1'ebreeuwsch tot God nadel+en, ene gtinfi'ige
gelegenheid, om den inhoud en den' zin dier eerbiedige arenipra{.en tot God, naer den eisch, to verttaen ; her welk
llen clan gefchikt maekt, ont het zielverrukkende det Gebeden to gevoelen , en dus, niet allreen met den niond,
maer ook met het verftand , in bartlyke aendoeningen,
God to verheerlyken . Deze Verza,neling is gefchift In
vier Afdeelingen . I-fet eerfte heel, thans afgegeven, be .
heist „Gebeden voor Dagelyks des Sabbats, Feesten va'n
„ Nieuwemaan , Inwyding en Loten, andere byzondere
• gelegenheden, enz ." In bet t3Veede zal men plaetzen
• Gebeden voor bet Il`eest der Ongezuurde broaden , der
„ Weeken en Hutten ." Het derde zal voordragen „ Ge-.
,, beden voor de vyf Vastdagen ," en bet vierd e, einde .
lyk , „ Gebeden voor bet Nieuwejaarsfeest en den groo
• ten Verzoendag ."
Met de afgifte des eerften Deels leveren de Heren, Uit .
gevers ene algemene Voorreden, waerin gehandeld word,
over den algemenen oorfprodg van 't Gebed, ontftaende
rit ene eerbiedige hoogachting voor God, een levendig gevoel van de noodzaeklykheid zyner hulpe, ter vervullinge
onzer behoeftigheden , en ene erkentlyke dankbaerheid voor
zyne zegeurngen . Verder laten ze zich uit, over de wy'
ze , op welke hunne Nationale Gebeden ontltaen zyn,
die, naer der Jooden overlevering, aenvanglyk herkdmffig
zyn, nit hunne bekende Groote Vergadering, onder de
voorzitting van Erdras ; waerby vervolgens, in onderihhei>
den omftandigheden , ook andere Gebeden gekothen zyn .
- Ze zyn des, volgens hunne opgave, „ byeengebragt,
• nit het Affchrift der Groote Vergaderinge ; de Chaldeeuw• fche ftukken, den Talmud, de nieuwe Gedichten, eeni,, ge
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„ ge hoofdfhukken van bet Boek Mofis, verfcheiden Pfal„ men , en eenige Texten der andere Bybelboeken : " welk
een en ander bier nader opgehelderd word .
Wyders
behelst die Voorreden nog, na een verflag van vroegere
Ventalingen, en een bericht van 't geen men in dezen in agt
genomen heeft, ene korte Befchryving van het Joodfche
Maenjaer en ene Verklaring der Hoogtyden en beflemde
dagen, welken daerin voorvallen .
By den aenvan van 't Werk zelve, vind men aen 't
ha 0epiaetst Y de dertien Geloofsflukken van den Jood.
hen oodsdiens't', benevens etlyke Smeelldichten , de zegeningen by byzondere gelegentteden , en fmekingen inn
zommige omflatldigheden, waer roe ookk behooren, de hei
figingen, achter aen dit Deel gevoegd, die zomtyds in de
gebeden herhaeld worden . Hierop volgen dan de boverrgenoemde Gebeden, met de daer toe behoorende flukketr .
En ten laetflen geeft men, aen 't einde van dit Deel, nog
ene Tafel der Afdeelingen, met de vyf Boeken van Moles , en uit de fchriften der Propheten, die weeklyks voorgelezen worden . Hier en daer heeft bet Genootfchap bet
voorgeflelde door enige aenmerkingen opgehelderd, diet
nende inzonderheid ter verklaringe van zommige Hebreeuwfche benamingen en Joodfche gebruiken .
Zodanig een Werk is, uit eigen aert, en overeenkomfl'rg
met bet opgemelde hoofddoelwit van -bet Genootfchap,
bovenal gefchikt voor de Pbrtugeefche Jooden (*) : ondertusfchen kunnen ook de Christenen, vooral dezulken,
die zich toeleg en op bet nagaen van de denkwyze en de
gebruiken der Jooden, 'er een nuttig gebruik van maken .
Men zal bet, met dat of enig ander oogmerk, nog al met
to meer genoegen kunnen doorbladeren, om dat alles op
ene nadruklyke wyze eerbied en liefde voor God inboezemt, dat dikwerf ten krachtigfle voorgeffeld word ; en
waeromtrent de Heren *Tertalers ons Nederduitfche tzeleigen beter gade geflagen hebben, dan men gewoonlyk
van Portugeefche Jooden zou verwachten.
(*) Wat wyders de Hoogduitfche Jooden betreft, ook dezen
kunnen 'er zich , in vele gevallen , met vrucht van bedienen ;
vermids bet gtootf a verfchil tusfchen de Gebeden der Portugeefche en Hoogduitfche jooden , zo als ons in de Voorreden gemeld
word, beftaet in de keuze der berymde Zangen en Stukken uit
glen Talmud .
Heel.
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,Heelkundige Mengelfchriften, uitgegeeven door J . L . SCHMUCKER . Uzt het Hoogduitsch vertaald door JOHANNES DRAMS,
Heel meester to Haarlem , hide Deel, No . 3 . (Waarmede
du WTerk befloten zs .) Te Haarlem by Plaat en Loosjes, in
gr . oc`kavo, 10 bladz .
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It Stukje bevat een aantal van negentien byzondere
Waarneemingen, die meerendeels voor den Heel- en
zommige ook voor den Geuees- en Ontleedkundigen van
gewigt zyn . Om onze Leezers een ftaaltje daar van op to
ieveren , verkiezen wy de agfte Waarneeming , (van dit
Deel) en dat wel om die redenen, om dat men in eng.
borftigheid, van welken aart die ook fchyne to zyn, zeer
zelden bedagt is , om de oorzaak daarvan aan een ongemak van bet Hart zelve toe to fchryverl, daar men, indien zulks altyd verrigt wierd, by de Ontleeding der aan
lie ziekte geftorvene lyders, ongetwyfeld menigwerf, foortgelyke oorzaaken, als men in bet volgende getal ontdekt
heeft, vinden zoude ; alhoewel ik hierby teffens gaarne toe .
itemme, dat, fchoon zodanig eene oorzaak ons al bekend
ware, men echter daar tegen geene voldoende Geneesmid .
delen zoude kunnen aanwenden ; inaar dit voordeel zoude
Per evenwel nochthans zeker uit volgen, dat men de lyders
dan ook Diet, door menigvuldige refolventia en expeaorantia
aan hun toe to dienen, bet weinig overgeblevene levi=nsver .
mogen Dog zoude verminderen , en bet leven zelve daardoor niet alleen lastiger maakeii , en verkorten ; maar dat
men zich alsdan met eene zagte pallzerende, en met den waaren cart van de ongefteldheid meer overeenftemmende, Geneeswyze zoude to vreden tellen . Zie hier de Waarneeming
van den Heer Feldhahn .
• Een Koninglyk Pruisfifche geheime Finantie-Read, die
• cen lyvig en Iterk man was, had reeds , federt veele ja
• ren , by de miufte lighaamelyke heweegingen, de toevallen
• van eene engborftigheid, en van eenen korten adem ge• had . Dog daar by voor bet overige, onder zyne veele
„ vermoeijenisfen en reizen, eenen goeden eetlust behield,
„ en zig gezond en wel beyond, wierden de gemelde onge• makken niet veel geacht, en doorgaans maar aan eene
en vette lighaamsgeitalte toegefchreeven .
• terke
• Dog federt een half jaar voor zynen dood, die op den
„ 9m May I78o volgde , wierd het ademhaalen geduurig
„ moeilyker,waarby Dog kwam,dat de Maag en bet Darm• kanaal door winden opgefpannen waren, waar door de
,, l3orst
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„ Borst nog meer vernaauwd wierd , waar door by dan
„ met eeu voile borst, tot ftikkens toe, hygende, de he .
,, vigfte benaauwdheid uitf'ond, tot dat deeze door daar te„ gen gebruikte middelen weder verminderde , en eenige
„ verligting verfchaften, dog die van korten duur was .
• Onder deezen, zo zeer bedenkelyken, toeftanid, kwam
,~ nog, van tyd tot tyd, eene waterachtige zwelling van
„ beide de beenen, die meer en meer toenam, en zich tot
„ aan den onderbuik uittrekte, en niet anders dan eene
„ aanfl:aande waterzugt deeden vreezen .
• De Geneesheeren, die daar by ter hulpe geroepen wa„ ren, waren ook alien in dit denkbeeld, doch zy kon„ den met geene zekerheid bepaalen, of de waare zitplaats
,, van het gebrek, in eene verharding der longen, of in den
„ onderbutk, in de lever , of in eenig ander bedorven in„ gewand to zoeken ware, gelyk ook niet, of zich water
„ in de borst, of in den onderbuik, zou verzamelen , van
„ welk alles geen zeker en overtuigend teken tegenwoor„ dig was .
,, Offchoon nu deeze onzekerheid geen aanmerkelyk on„ derfcheid in de geneeswyze konde maaken, waar toe de
„ beste middelen, die men in deeze foort van ziekte ge .
„ bruikt , waren mitgekozen ; waren bier nogthans alle
„ prbeven to vergeesch , en het treurige einde van den Ly„ der heeft een zeldzaam voorval vertoont, dat uiemand
„ ligt zou Vermoed hebben, en geene konst veranderen
• noch helpen kon, en waarvan, wits ten aanzien van den
„ polsflag, geen zeker teken tegenwoordig was . Daar de
„ Hr. Gab . Raad, by bet dagelyks toeneemen en verergei en
• der ziekte, alle hoop tot zyne geneezing opgaf, en zyn
• erode naderde, verlangde hy, reeds lang voor zyn flood,
„ en nog in den laatften nagt van zyn leven, dat ik hem
„ na zyn affterven zou openen, en de gefteldheid van zyne
„ borst onderzoeken, met dit menschhevend byvoegzel, dat
• in dergelyke gevallep, als de waare oorzaak ontdekt wierd,
• anderen misfchieu daardoor geholpen konden worden .
„ Ik voldeed to gereeder aan deezen zynen laatften wil :
„ naardien ik in zo veele Borstziekten en Waterzugtigen, als
„ my in myne Praetyk waren voorgekomen, geene zo bui„ tengewoone benaauwdheden en ver[tikkende beklemmiu• gen had waargenomen, en ik daar van de waare oorzaak
„ hoopte to ontdekken .
„ By bet openers van den buik, vond ik in deszelfs hol„ ligheid Wet bet geringfte wateragtig vogt , de lever en
„ de
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de overige ingewanden waren in eenen goeden ftaat, alteen was de mild bedorven, en als 't ware geheel opgepropt met een klomp geftold bloed, en zo zagt, dat men
haar met de vingers kon aan ftukken wryven . Aan de
,, overige Deelen , waren alle de Bloedvaten, tot aan
• hunne kleinfte uiteinden, insgelyks fterk met bloed op,, gevuld . Dog, by bet openen der burst, en hot oplig,, ten van bet borstbeen , verwonderde ik my terftond,
,, over eenen grooren , dikken, zwaaren klomp vet , die
• de verdubbeling van bet middenfchot, Mediaftinum, op• vulde, en zich byna over bet hartezakje uitftrekte .
,, Deeze tegennatuurlyke last van vet had de borst
• zeer moeten vernaauwen , hot hart moeijelyk vallen,
„ den omloop van hot iloed door de longen en de vrye
„ ademhaaling hinderlyk zyn .
„ Doch toen ik bet Hartezakje opende , was ik nbg
• meer verwonderd, daar ik bet zelve geheel met bloed
• vond opgevuld . Hot Hart zelfs was, geheel en al, met
„ rein fponsagtig fmoutig vet, dik bedekt, en zag 'er uit
„ als eenen grooten vetklomp . By een naauwkeuriger on• derzoek vond ik, dat ,et zelve aan de punt van des .
• zelfs rechter holligheid van bet hart gefcheurd was ,
„ en dat bet bloed zich, door deeze opening , in bet
• hartezakje had uitgeftort , en van de groote fmart en
• benaauwdheid, ten laatften, een zagt einde gemaakt had,
„ Het Hart zelfs was zeer uitgerekt, flap, dun, voor„ naamlyk aan de punt , daar het vet geplaatst was, en
„ zo vergaan en zagt, dat ik bet met myne vingers als
,, eene pap kon wryven . Ik vond de beide holligheden
• van hat hart geheel ledig, en zonder eenige polypeufe
• aangroeijingen .
„ De Longen waren zeer gezond, zonder de minfte ver• hardingen, en insgelyks vol bloed ; in de holligheid van
• de borst vond men, zo min als in den bulk, bet ge .
• ringfte fpoor niet van wateragtig vogt, doch wel eenig
• bloedig vogt , dat door de longer was doorgezweet .
• Hier by is nog aautemerken , dat de Overledene, bet
• jaar voor zyn affterven, dikwils met groote bloedzweeren gekweld is geweest, en dat zelfs, geduurende de ge• ren
• heele ziekte , zich over bet geheele lighaam eene me• nigte van breede , roode en vlakke vlekken vertoond
• hebben, die men voor eenen brandigen uitflag kon aan• zien, en die, gelyk in andere deelen, en voornaamlyk
• in de mild, con tttiftand van blood in de vaten der huid,
Hier• geweest zyn . "
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Hierop volgen eenige A tnwerkingen van den Geleerderi
Uitgeever, waarin Hy teffens een geval verhaalt van eena
man, wiens Hart insgelyks geborfilen was, en in welks
Cadaver nog verfcheidene andere tegennatuurlyke omllandigheden ontdekt wierden . Hyrept, met een enkel woord,
hierby teffens van de bekende berfting van het Hart, waardoor George de tweede, Koning van Engeland, uit bet le .
ven gerukt wierd .

Nederlandfche In/e5ten door j . CH .
J . C . SEPP, 1791 . In quarto .

I

SEPP .

Te Amfterdam by

n twee naauwkeurig getekende en juist gecoleurde Plaaten,
geeft ons de Heer Sepp eene onderfcheidenlyke afbeel.
ding van eene Bor/teirups, van 't Ei af, door alle haare vervellmgen, tot op haare verandering in eene Pop , en den
daaruit voortkomenden Vlinder ; welke Rups by te .
veils, ten aanzien van derzelver byzonderheden, volgens
zyne opmerkzaame waarneemingen , uitvoerig befchryft .
Buiten bet algemeene , raakende de Historie van dit
Infeet, leeren we, uit 's Mans berigt , wel byionder dat
deeze Rups onder zeer verfchillende coleureu voorkomt ;
en dat deezp verfcheidenheid van coleur geene onderfcheiden foorten, gelyk men zig wel eens ligtelyk verbeeldt, aanduidt : dewyl 'er, nit eeu en bet zelfde Broedzel, of uit Eieren, door & nzelfden Moeder Vlinder gelegd, Rupfen hervoort komen, die zeer verfchillend van
coleur zyn : waardoor men veelligt de verfcheidenheid van
zommige befchryvingen deezer Rupfen kan vereffenen .
Eene andere opmerking vordert bet nader onderzoek der
Infec`lkundigen, nepens den dienst van een zogenaamd Tepeltje , dat men aan deeze Rups befpeurt .
Men ziet,
naamlyk, na de vierde, en nog duidelyker met de vyfde
of laatfle, vervelling, op bet derde Lid van agteren, den
ftaart mede gerekend, een verheeven Knobbeltje, of liever
Tepeltje , aan 't welk zig , by eene tamalyke vergrooting,
eenige rimpels of plooien vertoonen ; waaromtreut we bier
bet volgende gemeld vinden . „ Deeze Rimpels worden
veroorzaakt, doordien dat bet lichaam der Rupfe zelve van
eenen zeer buigzaamen en weeken aart is , en bet Tepeltje
door de Rups inwaards etrokken , en uitwaards geft oten
kan worded . Naar 't my is toegefcheenen, geeft dit Tepeltje, by deze in . en uithaaling, eeac zekere
twaasfeming
ig
van
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van zich, welke uitwaasfeming ik geloove, van geen deug.
delyken aart, maar eenigzints vergiftig, to zyn . Of dit Tepeltje en deszelfs uitwaasfeming, welke naar alle gedachten
komt uit eene opening, die in 't midden fchynt to weezen,
alleenlyk dient, ten gebrutke van -het Infect, het welk daar
mede voorzien is, dan of het zelve ook dienen kan, ter afweering van andere Infhen, welken mogelyk met vyandelyke oogmerken het Dier zochten to naderen, en to benadeelen, en nu, door deze uitwaasfeming, worden to rug
gehouden of verjaagd, kan ik niet bepaalen . (*) Bynaar
zoude men zeggen, dat- bet zelve ook tot eigen gebruik van
de Rups zelfs diende, zonder oogmerk van verjaaging to
hebben ; dewyl dikmaals de volwasfen Rupfen zich geheel
achterover butgen, den Kop tegen den Staart-Borfl:el of Pluini
aan, vryvende zich als dan al draaijende, heen en weder,
over het bewuste Tepeltje."
Wyders doet ons de Heer
Sepp nog gadeflaan, dat deeze Rups, (die, als Pop, den
Winter doorbrengt, en, eerst na verloop van zeven maalnden, als Vlinder, weder to voorfchyn komt,) zich een Winterverblyf vervaardigt, „ dat eigentlyk nit twee fpinfels be .
„ fl :aat, een buitenite en een binnenfte fpinfel, in welk bin„ nenfte de Pop zo veel to zachter en voor koude beter
„ bewaard legt, dan of bet maar een enkeld fpinfel ware ."
Eene bedenking, welke bier tegen aangevoerd zou kunnen
worden, beantwoordt by aldus.
„ Men zoude kunnen zeggen, legt eene Pop zachter en warmer, in een dubbeld dan in een enkeld Spinfel, waarom vervaardigen dan
niet alle Rupfen zich een dubbeld , ter betere bewaaring
van
(*) Vermoedelyk is dit Teepelije bet zelfde, dat de Heer Kleemann beoogt , als by gewag maakt van b asachtige Knoppen,

welkan by op eenige Rupfen waargenomen eeft . „ 7e vertoo• nen itch zegt 'by) als blaasachtige deelen, welke de Rups
• beurtswyze intrekken en weder uitzetten kan . Wanneer de
„ Rups dezelven intrekt, vatlen zy to zamen en worden rimpe• lig : dock als ze die weder uitzet of opblaast, fchynen ze met
• lucht of eenige andere floffe opgevuld to zyn . Ik hebbe de• zelven met een Vergrootglas befchouwd, en meene drie kleine
• groefles, die ik voor openingen hield, daarop ontdekt to heb• ben . Maar tot wat einde die byzondere deelen der Rupfe
• dienen , durve ik my tot nog niet vermeeten to bepaalen ;
;, hoewel ik vast geloove, dat de Schepper haar dezelven niet
• zonder oogmerk gegeeven hebbe." Rosar., Nat. fist, der
Infet?en. I. D . bl . 384 . Rant. van KLEEMANN.]
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van hun aanftaanden Poppen-ftaat ? Hierop kin men ant •
woorden : alle Rupfen veranderen, wel is waar, in Pop .
en, maar met alien met eene even harde fchil of PoppeVlies voorzien ; ook hebben zy niet alien eene Winterkoude te verduuren .
Dezulken , die als Rupfeh in de
Aarde gaan , en daatin tot Poppen veranderen, hebben
reeds befehutting genoeg voor de koude Lucht, door de
Aarde, die haar omringt ; de Pop mag dan eent; harde
of zachte fchil hebben : die geenen, welken zich in bet
Hout booren, of met Houtfpaanders hun fpinfel vermengen en bekleeden , verkrygen ook bier door eene goede
tegenweer voor de buiten-koirde . Dorh dezulken nu, wel-ken maar een enkeld en nog daarenhoven luchtig fpinfel
maaken, hoe ftellen dezen bet tegen de koude, in den ftaat
van Pop zich bevindende ? Ook wederom hiervoor heeft
een Alwyze en Algoede Schepper gezorgd ; vooreerst ,
door die Rupfen , welken maar een enkeld en luchtig
fpinfel vervaardigen, niet als Poppen to laaten overwrote .,
ren, maar nog, in then zelfden .Zomer, in den welken
zy zich ingefponnen hebben, als Vlinders to doen uitkomen ; ten anderen, door dusdanige Poppen, welken, of
in 't geheel zonder, of maar met zeer weinig, fpinfel omgeeven zyn, met eene hardere dikker fchil to bekleeden,
waardoor zy dus de buiten-koude kunnen wedert'and bie •
den . Dus ziet men ook wederom hierin, dat een Algoed en Alwys Weezen, voor de Inftandhouding van alle
zyne Schepzelen, gezorgd heeft,"
Fragmenten over FREDERIK DEN GROOTEN, door den Ridden'
VAN ZnMI :1MERMAN, Koninglyke Grootbrettannifche Lyf-Artz
en Hofraad . Eerfte Deel . 's Hage, by I. van Cleef ;
I ~yo . a t I bladz . In gr. oEtavo .

a eene zeer korte Voorreden, behelst dit Boekdeeltje,
dertien Hoofdltukken, waarvan wy hier de Titels zulN
len opgeeven .

I . Inleiding , Overzigt , Oogmerk era
Bronnen van deze Fragmenten . 11 . Over FREDERIK WILLEM
den Eerft, n, het karakter van zyne regeering, en derzelver
invloed op de regeering van zynen Zoon . Ill . Over FREDERIK'S
betrekking tot zynen leader , over zyn voorneemen, om naa
tVeenen to gaan, daar Rooniscla to warden, en dan de Aartshertrgin MARIA THFRPSIA, to treuu'en. IV . Over zyn leeven, voor ear or.n:zdde'yk naa zyne verheffing Set den Troon .
LETT . I79 : . NO . 13.
V. Over
Qq
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V. Over FREDERdK'S gewaande Griekfche fmaak in de Liefde.
V1.Over zyn huislyk en letterkundig leeven , letterkundigeverkeerzng engemeenzaaRfte,Vrlenden tot aan xyn dood . VII . Over
zyn voorgewende min- achpzng voor de Duitfeho' le1 tterkzsnde.
VIII. Over IMEDERIK's gewoand bygeloof, en o'er zyne Weezenlyke prneven in de Ajchymiq. IX. Over FRFDERJK'S Stiatkundig karakter . X. Over xyn gedrag met de 4fgezanten
van buitenlandfche Mogendheden aan hem , en met zyne Gezanten aan hun . Over zyn doorzicht in buitenlandfrhe zgaken,
handelingen en voorvallen . XI . Over de geheime bro nen der
berichsen , welke lay van voorvallen aan buitenlandlcche Hoven, en van andere gewigtige zaaken verkreeg . XIf . Over
bet Enge fche verbond ita den Zevenjaarigen Oorlog, en deszelfs gevolgen . Over 4c verdeeling van Poolen, en over het
Duitfche Vorfien-verbond . XIII . Over FREDERIK'S gevoelen
voor de ~efuuen . Over het Roomfche Bisdom , het welk by
!n het Kleeffche wild* dprichten . Over de belagchelyke hoop,
welke FREDERIK aan Pans K6emens den Dertienden diet geeDe Schryver
Yen , dat by Rpomsch wilde worden .

geth ~ zyn oQgmerk to kennen in deeze woorden : „ Ik
• zai in deeze Fragnwnten ledenkwaardigheden uit FRE„ DERIKS leeven uitktezei, waarvan bet grootile gedeglte
„ niet uit Boeken en bloote overleeveringen genomen is,
„ maar uit FREDERIKS ongedrukte brieven, uit zger veele
„ fchriftelyke narichten van voornaame Perzoonen, die
„ by hem en met hem geleefd hebben, nit mondelyke
„ berichten van groote dggjpgemers in zyne bezigheden,
„ en uit antwoorden op ontelbaare vraagen , die ik eenen
,, van zyne veeljaarige Staatsdienaaren en gemeenzaame
,, Vrienden fchriftelyk deed , en waarop ik, een geheel
„ Jaar door, elke week fchriftelyk antwoord kreeg . Alle
,t deze be;ichten en daadiaaken zal ik tot dit Joel al• lean voornaamlyk bybrengen, dat men FREDERIKS ver„ heven karakter minder misduidde , dat men niet voor
„ zwart houde, wat grout en fchoon is, dat men niet
„ fchuins zie , waar niets to zien is dan een vasten
• grondregel , diep plan, evenredigheid en overeenflem• ming. (*) Men kan uit dit weinige duidelyk genoeg
lien, dat de Schryver met zyn onderwerp is ingenomen .
Trouwens, dit blykt terflond nit de woorden, waarmede
by zyn eerfle Hoofdfluk aanvangt . Zo ver gaat zyn eerbied
(*) B!. 3, M
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bled voor den averleden Vorsl, dat by its zullende verhaalen, fret gem, volgetks zyn eigen zegen, ,, grap}1tg
~, kan fcl~ypgn," 'er byvoegt , „ tndien 1tet geoorloof
„ ware, aan cen' zo grooten man bier of daar lei gTap„ pig to vin4en . (*)" Zo elders : „ Vreesagtig was Nr r9E„ a~x in zya leeven nooit, . . . zyne natuurlyke ,geL1eld„ heid liet ook by zyn fyn gema t ligehaam geer vrees
„ over ; gelaazen, e~n magtig yertreedt zulk een ggest elks
Zelf bet verwyt van 1afheid t
„ neiging tot zwakheid .
„ welk zyn- wag by 4Uolvitz hem op den hall baalde,
„ is zeer ongegrod. FREDERIKS toenmaabg gedrag was . . .
„ zo onvermydly~, dat ook ACHILLM en ALEXANDER . . . .
,, niet anders zouden hebben kunnen 4andelen ." (t) De
~chryver verhaalt daarop , dat de ;Kouing , by die gelegenheid, door zyne vluchtende Ruiterye zo ver werd medegefleept , dat by , „ eerst in den , nacht , en naa bet vol,, koanen winnen , van den flag, zyne Armee wedervond ."
DENINA verhaalt dot geval een weinig anders, en niet zeer
of roetn des Kouings (-.) . Maar uit bet verhaal , dat de
oning, in zyne Nuige~o,at'In Werken, geeft van deezen ge.
wigtigen Veklflag , waarin by deeze omftandigheid zorgvuldiglyk verzwygx, snag men met reden befluiten, dat zyne
Majefleit zelve niet zo gunflig over zyn toen gelipuden
gedrag oordeelde, Ws wel, de Heer ZII1MERM4N . En deeze
4aatfle zelve erkent elders (hoe dit met zyne zo even aangehaalde woorden motet overeengebragt warden, laaten wy
voor zyne rekening) dat deeze Grogte Koning zyne misflar
gen beging, zyne zwakheden had (S) . - Doch bet ge .
beurt wet eeps Meer, dat de Schryver met zich zejverl net
volkonren overeendemt . Dus leezen WY, ( "*) dat de Koning dikwyls lets zeide, ;, als of bet hem ontv*ilen wa§,
„ on dan ftelde by zich aan , als of 'by to rig deinsde .
„ Slim was dit niet, want een groot karaktq is niet slim,
„ enz ." en elders (tt) wordt by ongelukkig genoemd ,
die, in de Verdeelinge van Poolen niet ziet, dat deKonirag,
„ in de kunst om by eene groote Staatsonelerhandeling zich
,, geduldig en flim . . . to gedragen, even zo groot was a .s
„ in den Oorlog ." - Kan men zelfs wet den naam vat}
zwakheid geeven aan bet geen in bet vyf4e Hoofdfruk ver-

haald

(*) BI I19 . (t) Bl . rig .
({ ) Leeven van F, ederik den II, bl . 6o,
ls) Bl . 4. (**) B1 . 104. (tt) Bt . 1 45 .
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Maid wordt, van de middelen , welke de Koning gebruikte 4
oin ni& verdacht to worden van eene ®nmagt, welke gewlsfelyk,, uit hoedanige oorzaak zy ook mogt vdortkomen4
veel-minder fchandelyk was dan bet geeft by gaarne van
zich deed gelooven `r
Doch wy fchuiven een gordyn :
voor deeze vuile tooneelen . Ook willen w' niet fpreeken
vale FREDERtK'S ongelukkige denkwyze over het Godsdienftige,
elke in dit Werk op meer dan eene plaats words
sapgedili4 . (*)
Reeds hebberi wy nit eenige aangehaalde woorden gezien, dat de Schryver zegt : aan eernit der voornaamfte
Staatsdienaaren des overleden Konings , een groot gedeelte
zyner berichten verfchuldigd to zyn . Die Staatsdienaac
was , gelyk by naderhand (t) uitdrukkelyk to kennen
eeft, de Graaf van HERZdERO, van welken men nog
oopt, eene volledige Gefchiedenis vats den grooten Vorst
to ontvan en, By deezen , voegt by, ( .-) den Vryheer
VAN DER HORST . Van twee zulke mannen kon men buiten
twyfel veele weetetlswaardige, en by anderen onbekende,
byzonYlerheden leeren ; en' bet is dus niet to verwonderen,
dat , in dit opzicht , deeze Fragmenten der leezinge en
overdenkinge waardig zyn, fchoon bet vermaak, dat men
daarin vindt, dikwyfs verzeld ga van onaangenaame en bedroefde gedachten, over bet lot der Koningen, zo wel als
der geenen, die met dezelven omgaan , en der Volken,
die door hun beheerscht worden . Men leeze, by voorbeeld, bet derde Hoofdftuk, waarvan wy bet Opfchrift boven hebben opgegeeven , en hier gaarne een uittrekfel zouden mededeelen , indien de plaats bet toeliet . Doch wy
Inoeten ten einde fpoeden, en zullen daarom alleen nog iets
zeggen van de fchryfwyze der Opftellers .
De ilyl is doorgaans vloeiende, fchoon nu en dan niet
vry van al to lang gerekte zinfneden . Maar door bet geheele
beloop des Werks itraalt eene onbevallige trotsheid en ingenomenheid met zichzelven door, om geene fterkere u,itdruk,
king to gebruiken . Als een rechtfchapen Ridder flaat de
Heer zIMMERMAN rechts en links om zich been, en ieder,
die van hem vetfchilt , of welken by op eenigen misflag
meent to betrappen, ondervindt de gevolgen van zyne vet .
ftoordheid , en de gettrengheid van zynen magtigen arm .
NICOLAI (bl . 2 7, 52 , 55, 6I, 85, 199) BUSCHING (bl .45,
69, 73, 84, 105, 112, 114) FISCHER (bl . 38, 49) MIRAW

f

(*) Zie b . v. bl . IIt`, I42% 123 .
(t) Bl . V . (1) BI . 9 .
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lsa&u (bl . 99, 163, 164 .) FORMEY, welke fpotswze d4
goede Heer FORMEY fchynt genoemd to warden (b] .' Io2,
go8) DENINA (bl . 104) en veele anderen, worden zonder
genade gegispt . Verfcheiden ftaaltjes van des Ridders zeiiglVid en nederigheid zouden wy kunnen aanhaalen„
Sloch daar dezelve op veele plaatzen voorkomen, zullea
Wy liever den Leezer tot bet Work zelve wyzen, dan
onzen tyd aan eene zo onaangenaame taak befteeden, .
Gefchiedenis der groote Omwenteling in Frankryk, door FR .
SCHULZ . Naar den tweeden vermeerderden druk uit heo
Hoogduitsch vertaald . MetPlaaten . Te Amfterdam, by P .
den Hengst enJ . A . Swalm, ;791 . Behalven deVoorreden,
196 bladz . In gr. octavo .
Brieven van H. M . WILLIAMS, in den Zomer des Yaars 1790,
uit Frankryk, aan eene Vriendin in Engeland, gefchree.
ven ; verfcheidene .s necdotens nopens de Fran/hhe Staatsomwenteling, en de aandoenlyke Historie van Myn Heer en
Madame dtl F- behelzende . Volgens den tweeden druk
uit her Engelseh vertaald . Te Haarlem by
van Walrd en
Comp . 1 i 9I .
Behalven het Voorbericht, 241 bladz,
In gr. octavo .

r.

W

y hebben de tytels deezer, twee Gefchriften by elkander gevoegd , om dat ze bet zelfde Hoofdonderwerp hebben , to weeten, de groote Staatsomwenteling
in Frankryk ; to meer, daar , en de Heer Schulz en de
Lady Williams, beiden ooggetuigen geweest zyn van eene
aanmerkelyke gebeurtenis , tot dezelve behoorende , op
twee onderfcheiden tydQippen . Ze verdienen ook daar en
boven to zamen gevoegd, door de Liefhebbers, en by elkander bewaard to worden , om ze dus to vereenigen met
de zo bekende Brieven van den Heere Campe, over de
Franfche Staatsomwenteling, die insgelyks een ooggetuige was van een der treffendie omftandigheden ; welker
befchryving zeer gepast voegt, by bet gefchiedkundigo be .
rigt van den )deer Schulz, - Deeze drie ftukken, ieder
afzonderlyk door ooggetuigen opgefteld, maaken dus eenigermaate een geheel uit, dat ons het aanmerkelykfte van
dit voorgevallene , geduurende ecu gewigtig tydsverloop,
ontvouwt, en ten leevendigfle voordraagt.
Na een voorafgaand verflag van den toeftand der zaa .
ken in Frankryk, tot op de gereg lde inrigtln ; dex Na •
Q q 3
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tiontale V&rgadetinae , -ontvouwt de Heer Schulz , met
veel naatiwkeur1ghJd en eene oordeelkundige tnenfrhenkennis, den invloed, then zamenloopehde omfl ndigheden
op de geestgefteldheid der Franfche Natie in 't algemeen
bad den, en inzonderheid op de Inwoonders van Parys,
ttiwxar by diestyds zyn verblyf hield . Het verhaaleru der
in rkwaardigfte gebeurtenisfen brengt hem eerlang tot
lbet opeifthen, het overtnee&teren, en eindelyk bet vernielen der Bastille ; waarop by zyn berigt doet afloapen
met bet vermelden der terugroepinge van den Heer Necker, en deszelfs komst to Parys, onder de hartlykfte toeIn deeze tydsomftandighej uichingen der menigte .
den kwam de Heer Campe aldaar, en dit gaf hem aanleiaiig'tot het opftellen zyner Brieven ; waarin by de toenmaalige geestgefteldheid der Franfche Natie In 't algemeen,
gn derzelver vuurige liefde voor 't Vaderland en de Vryheid
in 't byzonder, met de leevendigfte verwen fchilderde. -.
By deeze Brieven komen nu nog die van Lady Williams,
welke een Jaar hater nit Engeland na Vrankryk overvoer, en 't geluk had van zig to Parys to bevinden, toen
de nieuWe Franfche Conftitutie, op bet Veld van Mars,
zo plegtig beeedigd wierd. - Als een ooggetuigen van
de daar toe gemaakte deftige voorbereiding , de geregelde
fchikkingen , de ftaatlyke inrigtingen , de aandoenlyke
beeediging zelve, bt fchryft ze dat gewigtig voorval met
zeer veel naauwkeurigheid ; terwyl ze tevens den invloed
van bet gebeurde, op aller harten, dat uit aller oogen
nitftraalde, op ieders gelaat, en in ieders hooding, to lee .
ten was, op bet treffendite afmaalt ; voegende daar by
teen verflag van de heuglyke vreugdebedryven, hierop volgende ; welken, daar de Par yfenaars, van de hartlykfte blyd .
fehap doordrongen, ten flerkfte opgewonden waren, nog al
etlyke dagen, na de betediging, duurden . . Wyders
behelzen deeze Brieven ook verfcheiden andere byzonderbeden, die voorts de opmerkzaamheid der Lady, geduu .
rende haar verblyf to Parys, bovenal tot zig trokken . Een
der eerften was natuurlyk de gefloopte Bastille, welks akeli a kerkers zy met een gevoelig hart vermeldt, en welks
inneeming , met de daarop voegende (looping, haare pen
op een vrolvke wyze bezig houdt .
Madame
Haar berigt nopens
Brtlart, aan welke de Tleer van Orleans de opvoeding zyner kinderen toevertrouwd heeft, is by uitftek gunning en gaat van gevallige Aanmerkingen vergezeld . --~j de melding hearer tegenwoordigheid in de Nationaale
Ver-
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Vergadering befchryft zy ons derzelver inrichting , tekent
de Characters van eenigen der voornaamfle Leden, en legt
in haare Brieven deswegens verfcheiden bedenkingen, die
haar oordeel en hart eer aandoen : 't welk men ook alleszms mag zeggen , van haare Waarneemingen op etlyke
voorvallen in die dagen, en op den aart der tegenwoordige
Franfche Conflitutie . Even zo zyn haare Brieven, die eigenlyk gefchikt zyn, om haar bezigti~en van Parys en herfailles, mitsgaders haaren Reistogt na Rouen, en vertoeven
aldaar, to vermelden, vervuld met leezenswaardige berigten
en opmerkingen van verfchillende foort , naar aanlciding
der omftandigheden, welken haar voorkwamen .
Ter
dier gelegenheid fchikt zy ook eenige Brieven tot bet mededeelen van een verhaal der gefchiedentsfe van den Heer du
F- en zyne Egtgenoote Monika ; op wier Kasteel, niet
verre van Rouen, Lady Williams een geruimen tyd haarverblyf hield, om zig met deeze haare vrienden, waarmede zy
ten dage des tegenfpoeds geweend had, nu in de dagen des
voorfpoeds to verheugen . - De by uitftek aandoenlyke gebeurtenis deezer Geheven , voorheen jammerlyk gedwarsboomd, en tot vernederende omftandigheden gebragt, dock„
na verloop van veele Jaaren , gered, en in een that van geluk
herfteld, komt bier hovenal byzonder in opmerking, en
wordt door Lady Williams , die in derwlver lotgevallen
hartlyk deel nam , vry uitvoerig verhaald, om dat dezelve,
op eene flerk treffende wyze, bet haatlyke gebruik der Let •
tres de Cachet, in een fchreeuwend voorbeeld, op bet duidelykite voor oogen ftelt .
In haare volgende Brieven
belchryft zy,op bet leevendigile,het hartlyke getioegen, ett
bet flreelende vermaak , waarin zy op dat Kasteel deelde ;
terwyl zy tevens zig meermaals , met veel vuurs, over de
loflyke inzigten der Nationaale Vergaderinge uitlaat . Oo1G
ftrekt haar laatfte Brief, vermeldende haar vertrek nit Frank .
ryk, en haare wederkomst to Londen, grootlyks ter wederleggiuge van eenige ongunflige beoordeelingen dier Vergadermge , in Engeland ; en ze fluit denzelven, met die
ernPc ge betuigingen . „ Ik vertrouw, datde Nationaale Ver• gadering gadering van Frankryk aan alle haare vyanden kloekmoe,
• dig bet hoofd zal bieden , tegen alle hunne poogingen
,, pal flaan, hunne tegenwerpingen op eene wyze, aan de
• waardigheid dier Doorluchtige Vergadering betaamende,
• beantwoorden, en eene Conflitutie in orde brengen , welke
„ de Franfche Natie deugdzaam , bloeiende en gelukkig, zal
,, m taken ."
RechQ 9 4
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.Rechten van den Mensch , of de aanval van den Heer
BURKE op de Franfche Omwentel :ng, beantwoord door THO ;
DIAS PAINE, Secretaris der buitenlandfche Zaaken, bij hei
Congres, geduurende den Amerikaanjchen Oorlog . Lht hey
Engelsch vertaald . Te Rotterdam en Amflerdain by J . Meijer en H. Brongers,Junior, 1791 . Ingr . octi`avo, 214 bladz .

B

y gelegenheid dat de Heer Burke, in zyn Werkje over
de Franfche Omwenteling, waarin by die groote gebeurtenis op de haatlykfte wyze voordragt , de heilige
rechten van den Mensch als met de voeten getrapt had,
ftelde de Heer Paine dit doorwrogte Gefchrift op , om
den invloed van bet bovengemelde ten kragtigfte tegen to
gaan . Hy legt 'er zich in her zehte ernfrig op toe, om de
rechten van den Mensch duidelyk to ontvouwen, met eene
overtuigende aanwyzing van derzelver gegrondheid ; en tevens bet loflyke gedrag der Nationaale Vergadering, tegen
de laage verwytingen en lasterlyke befchuldigtngen van dien
Schryver, to verdeedigen . De Heer Paine geeft , in de
voordragt van het een en 't ander, eene reeks van leerzaame
overdenkingen, die den Leezer opleiden tot een verftandig
bezef van de ilatuurlyke en maatfchaplyke rechten van ded
Mensch, en zyne derpligting, om dezelven rustig to hand .
baaven, met eene treffende affchetzing van de heuglyke gevolgen, die 'er eigenaartig uit moeten ontftaan . Eene ontleedende opgave van dat alles mede to deelen, zou ons to
breed doen uitweiden, en zulks zelfs zou dan nog niet gefchikt zyn , om den Leezer een voldoenend verilag van
's Mans voorftelhngen to geeven . Dit doet ons hiervan afzien, en wyy vinden bet, terwyl we de leezing van bet
Werk zelve aanbeveelen , beter geraaden eene byzondere .
opmerking to plaatzen ; waaromtrent ooze keuze valt, op
het Been de Heer Paine met betrekking tot den Adel aanvoert : to meer, daar dit Stuk, zelfs by veelen, die anders
de Nationaale Conflitutie grontlyks goedkeuren, nog al bedenklyk voorkomt. Hy laat 'er zig vry leevendig en nadruklyk, dat aan zyne geheele fchryfwyze in deezen eigeti
is, aldus over nit .
„ De Franfche Conftitutie zegt : Daar zullengeene tijteLs
weer zijn ; en hierdoor word die ganfche clasfe van dubbel,
zinnige herkomst, die op zommige plaatzen den naam draagt
van 4riJtocratie, en op andere dien van Add, geheel weggeru}trd, en de 4delman word tot m1;NSCFI verheven .
27
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?, Tijtels ziIn niet dan bijnaamen, eil elke bijnaam is eon
tijtel . Her is een ding, dat op zig zelve volftrekt onfchadelijk is, maar bet duidt jets grilligs aati, in het menfchelijk karakter , het welk bet zelve vernedert . Het maakt
van den Menscb een Menschje in zaaken die groot zijn,
c.n doet hem de Vrouwen na4alpen in bagatellep . Het doet
hem over zijn fraai blaauw lint fnappen als een Meisje, en
met zijn nieuwen Kousfeband vertooning maaken als een;
jdnd . Zekere oude fchrijver zegt : , Toen ik een kind was,
1 , dacht ik als een kind ; maar toen ik een, man werd, wierp
a , ik al, wat kinderachtig was, weg ."
,, Het is eigenlijk aan den verheven geest, die Vrankrijk bezielt, to denken, dat die dwaaze tijtels to flier gemaakt zijn . Het was thans nit de kitinderkleeren van Graaf.
en Hertog uitgegroeid, en flak zigzelve nu in den nlannelnjlien broek. Vrankrijk heeft zig niet verlaagd ; bet heeft
veeleer zig verheven . Het heeft den dwerg afgelegd, om
den man aan to neemen . Het vleijende van een beteken4
loos woord, zoo als van Hertog of Graaf, heeft zijn be.
haaglijkheid verlooren, Zij zelve , die daarvan bezitters
waren , hebben van die brabbeltaal afftand gedaan , en
daar zij die Engelfche kinderkwaal ontgroeid ziin , ook
den rammelaar weggefmeeten. flex echte manshart, reikbalzende naar zijn natuurlijk verblijf , de maatfchappelijke
zamenleevina, veracht die prullen, die hem daarvan verwijderen. Tijtels zjjn even als cirkels met de toverroed(~
getrokken, om den kring van menfchelijk geluk to vernaauyven . HierdQor leeft hij, gekerkerd binnen de Bastille van
een woord, en befchouwt bet benijdde menfchelijk leeven
op eenen afftand .
,, Is bet dan wel to verwonderen, dat de tijtels in Vrankrijk vernietigd zijn ? Is bet niet eer to verwonderen, dat
dezelve nog ergens fland houden? Wat zijn zij toch? Wat
is hunne waarde , en , „ waarop komen zij uit ? " Als
wij denken of fpreeken van een Rechter of Generaal, zoo
vereenigen wij daa,rmede to gelijk de denkbeelden van zijn
ampt of karakter ; wij denken oni achtbaarheid in den
eenen en dapperheid in den anderen : doch als wij van een
woord enkel als een tijtel gebruilc maaken, zoo vereenigen
zig daarmede geene denkbe'elden . Het geheele Woordenboek van Adam door, is niet den zulk een Dier als een
1-lertog of Graaf to vinden, ook kt nnen wij in 't geheel
peep, b~paald denkbeeld aan die woorden hechten . Qf zsj
Q q 5
kracht
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kracht of zwakheid ; wijsheid of zotheid ; een kind of ep*
man ; ruiter of paard betekenen, is alles dubhbelzinnig .
„ Vat eerbied kan men hebben voor iet, dart niets beduidt
of betekent ? De verbeeldingskracht gaf de gedaante van
het karakter aan Centauren , Satijrs ien a'an den ganfched
Nimfenfl!oet beneden ; doch de Tijtels ftellen ook de very
beeldibgskracht to leur, en zijn niets anders dan nietsbeduidende verdichtfels.
„ Dan dit is bet nog niet al .
Als een geheel land
genegen is om dezelve to verachten, dan is 't ook met
derzelver waarde geheel afgedaan, en niemand zal zich die
toeeigenen . Het hangt van bet algemeene denkbeeld af,
dat zij iets of niets, of erger dan niets zijn . Het is niet
eens nodig do Tijtels of to fchaffen, want zij fchaffen zig
2eive af, als de Leden der Maatfchappije het zamen eens
zijn, om ze belachehjk to maaken . Deze foort van ingebeelde aangelegenheid is geheel Europa door inerkelijk
verminderd , en fnelt zoo zeer naar den ondergang, also
de waereld der zeden aanhoudend voortgaat zig to verheffen . 'Er is een tijd geweest , dat men van de laag(te
clasfe van bet gene men Adel noemt, grooter gedachten
had, dan thans van de hoogfte ; dat men meer acht floeg
op een man , die in zijn Wapenrusting het Christendom
doorreed op avontuur, dan thans op eenen hedendaagfchen
Hertog . De waereld heeft deze dwaasheid to gronde zien
aan, en zij is to gronde gegaan ; om dat men ze' befpot
eeft ; de rommelzoo van Tijtels zal bet zelfde noodlo tondergaan . De Franfche Patriotten hebben bij tijds ontdekt,
dat de rang en waardigheid in de Maatfchappij op een
nieuwen grond moet fteunen . De oude grond is ingeftort .
- Zij zullen flu den wezenlijken grond van het
karakter neemen, in de plaats van de ingebeelde gronden
van Tijtels ; hiertoe hebben zij hunne Tijtels op bet Altaar
gebragt , om daarvan een brandoffer to doen aan de
reden.
„ Als de dwaasheid der Tijtels niet eenig wezenlijk nadeel met zig gepaard had , zouden zij zulk eene ernftige
en plechtige vermetiging niet waardig geweest zijn, gelijk
de Nationaale Vergadering daarover beflooten heeft ; en
dit maakt het noodzaakelijk den aart en bet karakter der
Ariftoeratie ceps to onderzoeken .
„ Het geen dan in zommige landen Ariftocratie, en in
andere Adel, genoemd word, ontftond uit de Regeeringst
vormen , welke gegrond waxen op overheerfching . Het
was
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was oirfptmgljkenMiarode,t gnrkheb
de bet inflandhouden van een Militair Regeeringswezen,
(want van then aart waren alle de P-egeeringsvormerr,
welke op overheerfching Oeunden ;) en om een opvolging
van deze orde to doen ftaande blijven, met bet oogmerk,
waartoe dezelve opgerecht was , werden alle de jongere
takken van zulke familien onterft , en de Wet van bet
Eerstgeboorterecht ingevoerd .
„ In deze Wet vertoont zig aan ons de natuur in bet
barakter der Ariflocratie . Het is een Wet, die tegen alle
Watuurwetten iirijdt , en de Natuur zelve eischt derzelver
vernietiging . Herftel alleen do, rechtvaardigheid in de familien en de Ariftocratie moet vallen . Door de Ariftocratifche Wet van bet Eerstgeboorterecht werden , in een
huisgezin van zes kinderen , vijf daarvan verlaaten . De
Ariftocratie heeft nooit meer dan edn kind, de overigen
worden gebooren , om aan bet gebrek ten prooij gegeeven
to worden . Men werpt ze den Cannibalen tot eenen roof
voor, en de natuurlijke Vader bereidt den onnatuurlijken
disch .
„ Gelijk alles , wat in den Mensch buiten de Natuur
valt, meer of min invloed heeft op bet belang der Maatfchappije, zoo ook dit . Alle de kinderen, welke de Ariftocratie miskent (alle, namelijk, uitgezonderd de oudfte)
worden , gemeenlijk, gelijk Weezen, in de ZVijk uitgeftooten , om ten koste van bet algerneen onderhouden to
worden ; maar tot zwaarder last . Men fchept onnoodige
Ampten en Bedieningen in bet Regeeringswezen en aan
de Hoven , ten koste van den gemeenen man, om hen
to onderhouden .
„ Met wat voor Ouderlijke aandoeningen kan een Vader
of Moeder haar jonger kroost befchouwen ? Door de
Natuur zijn zij Kinderen , en door bet Huwelijk zijn ze
Erfgenaamen ; maar door de Ariftocratie zijn zij Bastaarden
en Weezen . Zij zijn bet vleesch en bloed van hunne Ouders
volgens de eene hnie, en volgens de andere raaken zij hurt
Diets . Om dan Ouders aan hunne kinderen to rug te geeyen, en kinderen aan hunne Ouders, - de betrekkingen
aan elkander, en den Mensch aan de Maatfchappij - en
om bet Monfler der Ariftocratie met wortel en tak uit to
roeijen, zoo heeft de Franfche Conftitutie de Wet van bet
EERSTGEBOORTERECHT afgefchaft. Hier ligt dan bet Monfter ; en de Heer BURR wag, als 't hem belieft, deszelfs
Grafj'chrjft fchrijvett .
Frank
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Frank van Borfelen en faeoba van Beyeren, door A . LOOS
JES pz . Te Haarlem by A . LGOSJES Pz, 179o . In gr.
o£tavo . 232 bladz .
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e Gefchiedenisfen onzes Vaderlands leveren weinig karakters op, wglke zo veel waar gevoel bezitten, als
die van FRANK VAN BORSEI1EN en JACOBA VAN BEYEREN,
1 e Heer LOOSJES heeft dan ook, met een goed gevoig,
zyne poogingen aangewend , om een Tafereel to tnaalen
van deeze twee gevoelige harten ; op zodanig eene wyze,
dat, hoe bekoorlyk de hartstogt, door welken zy weggefleept worden, weezen mope, echter de noodlottige gebeurtenisfen en de onaangenaame fchokken, die /denzelven ;
vergezellen en volgen, genoegzaam geevenredigd zyn nil
de daar aan verknogte geneugten ; althans elk, die niet
doldriftig zyn eigen ongeluk begeert, een waarfebuwend
voorbeeld opleveren . On} zyne voorwerpen in bet gunftigst licht to plaatfen, heeft by zich nu en dan van bycieraadien bediend, rn is dus enkele keeren van de gefchied . r
kundige waarheid afgeweeken ; volgende in dit werk vooral
de Schryfwyze van den be~roemden MEISZNER, wienS
fchriften en fmaak wy omen Leezeren reeds hebben doen
kennen .
De meexmaalen afwisfelende gefprekken, zo wel tusfchen
de Byperfoonen , als de Kamerjuffer BATHILDE, de Stal..
meefler DE svE , een Biegtvader , enz . als tusfchen de
Hoofdperfoonen, de Hertog PHILIPS, FRANK VAN BORSET
LEN en JACOBA VAN BEYEREN , geeven der Gefc'niedenis.fen eerie aangenaame levendigheid, en afwisfeling van ka,
rakters . Het volgende diene zo wel ter proeve daar van,
als van de fchilderachtige fchryfwyze , in deezen , door
den Fleere LOOSJES gehouden .
,, De flaap, die in bet hart der treurigen eenen verzag .
tenden balzem giet , hadt wel de zorgen der Gravmne
eenigzins verdreeven , toen de eerie ftraalen der Zonne
door de geelachtige Herfstbladeren zich verfpreidden, doch
reeds vroeg ontwaakte zij , en hare leevendige Geest,
aan de rust ongewoon, dteef hear ook feeds vroegtijdige$
ten bedde uit, dan anders aanzienlijken gewoon zijn het
dons to verlaaten . Steeds wierp zij zich, zo draa zij haare
kleederen hadt aangetoogen, neder in den gebede, en ver .
gezelde bet Morgengebed altijd met die fmeekingen, welke
uit haar teder hart opwelden .
55 Zo .
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Zodraa haare Kamermaagden hair hadddn opgetooid
to haar rijgewaod aangetoogen, begaf zij zich na de Hof •
kapel, en woonde aldaar den Eerdienst bij , met een hart
zo gevoelig voor de waxme indrukken van eenen zo zinne .
lijken Godsdienst . Altijd, gelijk in alle gevoelige zielen,
wierdt in die gelleiligde plaats, en nu ook, haar hart vereedeld en losgemaakt van het aardfehe . Zij bezefte ten
vollen, dat zij tot eene hoogere bellemmitig gefchikt was,
en dat eenmaal haare traanen in vrolijkheid zouden verkeeren . Met een opgeruimder hart verliet zij de Kapel, en
onderbieldt, 't huffs gekomen, BATHILDE, die haar vergezeld hadt, dp deeze wijze, over haare oneerbiedigheid :
„ Lieve Maagd! ach west gij, met welk eene deernis
ik u heden organ onder den Dienst befchouWd heb .
BATHILDB.
,, Mij met deernis befchouwd, Mevrouw ! ach ! in waar •
keid ik verdien degelve niet.
JACOBA4
„ Indien gij zo veele rampen, als ik, ondergaan hadt,
en bezefte, dat, in het knellendst van de elleude, het de
Godsdienst alleen is , die ons kan opbeuren , en onze
harten then moed bijzetten , welken wij behoeven , om
ons boven de jammeren deezes leevens to verheffen, althans die met ten taai geduld to draagen , dan mijne
waarde ! zoudt gij met meerder eerbied den Dienst , die den
Eeuwigen Vader en zijuen Zoon wordt toegebragt, heb .
ben bijgewoond . Hoe zweefden geduurig uwe oogen heren derwaards , (dan vestigde gij ze op den pracht der
Beelden , dank op het zilver en goud des Altaars , dan
telde gij , als het ware , de aanweezige perfoonen , jaa
wierpt gij niet aan ecnige Hovelingen lonken toe? Als gij
knielde op den Heiligen Naam , bleek bet miff , dat gij
zulks louter als een werktuig verrichtte, daar gij dan dikwerf awe oogen op de paerelfnoer vestigde . De Heniel
behoede uwe jeugd voor de ellenden en jammeren, die
mij zo wreed vervolgd hebben , maar ik ducht, dat gij
daar voor zelfs bezwijken zoudt .
BATAILDE .

,,Waarlijk, Mevrouw, gij fpreekt, het zij mij geoorloofd
mlj

; Novae in hair gt •
mij vri}moedig uit to drukkeny ads eel
bedecel, niet .als eene jeugdjge en fchoone Gravin .
JACOB,. .

„'t Is 41s ; of gij zeggen wilt, dat de Godsdienst cent
vreemdeling aan bet Hot behoorde to zyn : en Oleen it}
de Kloosters en Cellen to woonen . Neen, BATHILDE I
is 'er een hart geyeelig voor genoegens en vreugde , 't
is bet mijue : maar, Gode,zij dank, ziet alleen voor Vermaaken, voor Uitffanniugen, is mynhart open . In de
tegeafpoeden, die mil, reeds zo vroegtijdig drukten, ondervond ik al vroeg, dat 'er meer dan menfchelijke troost
in veele wederwaardigheden deezes leevens noodig wares
en gelukkig, dat I al vroeg eenen indruk van eerbied
voor den Godsdienst on&vaiagen l eb, die mij in alle mijne lotgevallen opbeurt .
Laat ik u eens verhaalen,
wat n ij gebeurde bij 1 et ;iterfbed van n3ijnen eerlen Gemaal . Die braave Jongeling,, de hoop vat} Frankrijk,
ach ! waarfchijnlijk door vergift, dat zijne heerschzuchtige Moeder hem hadt Men bereiden, met den dood bitterlijk worftelende r was reeds met de beilige olie door
de priesterlijke hand bediend, en zijne oogen hadden hunne helderheid reeds verlooren . Mij echter zag hij no;
by den glans van bet flaauwe Waschlicht, terwijl ik in een
hoek der Zaal gezeten, myne oogen in eened dock verborg . Ben der bijftaande dienaars verzocht hij, met eene
flaauwe en beevende item, mij tot hem to roepen, OM
dat hij mij nog lets gewigtigs to zeggen hadt . Ik kwam,
-- zijnen reeds ftervenden arm ftrekte hij na mij nit, en
creep mi tie hand . Gij zijt bet immers, mijne dierbaar .
fte 1) zeide by ; terwiji zijn `verzwakt hoofd tegen mijn
kloppend hart lag. 't Zal ras met mij gedaan zijn . Hoop
niet metr op mijn herftel . Mijne pijn vermindert, maar
ook mijne kragt . . . . Nog iets, nog iets
. mime
waarde! door den glans van bet Hof betoverd, hebben
wij nook gefprooken over den Godsdienst :
ik heb
u nooit gezegd, en hoe berouwt mij dit, dat die in mijne eenzaame oogenblikken mijn' grootften lust , mijne
hoogfte vergenoeging, uitmaakte . .
Hier zwijmde hij
voor een oogenblik, dock fpoedig heritelde hij zieh weder, en als met cen nieuw leeven bezield , drukte hij
mijne hand aan zijnen ongelijk hijgenden boezem . Laat
ik het u zeggen, mijne Waardfe, in deeze oogenblikken,
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en dat nog meer is dan dit leeven, om u, mijne dierbaarfle, to verlaaten ; zelfs in deeze oogenblikken beurt
Inij tie Godsdienst op . Ach ! wat kan de gouaen kroon
van her Fra fche Rijk, die deeze fchedel verbeidde, wat
kurrnen alle de kroonen der aarde haalen, bij die krooit
van eeuwi en, van onverderfbaaren, luister, die den vroc .
fried na liet graf -is toegezegd .
Ach I waarom 2
waa rom ? heb ik nooit met u rechtflreeksch van degi
Godsdienst ggfprooken
maar eeuwig benri#ade . . . .
en bier fnikte hij driewerf, met een hevig geweld, . Iaa zynen adem .
Ik hield hem in mijnen beevenden arm,
teriwijl de hulpvaardige gedienfligheid der Hovelingen hei
we(derwoor een oogenblik deedt bijkomen . Waar ben ik?
Tier) hij uit, ach JACOBA ; en bier drukte hij zijne ijskoude
lippen met een' flervenden kusch op mijne band
Ac h! gij zijt nqg bij mij
hij beurde zich op, en
ve,rvolgde : ja , daar, daar flaat die eerwaardige Vader
>t&RNULPHUS, tnijn biechtvader . . . . ach! mijn fleffle,
dat: ik op aarde heb, die man, die edele Gri'zaart, heeft
ninj de waardij van den Godsdienst leeren kennen, die
mij dit pijulyk Sterfbed nog draaglijk gemaakt heeft.
Ach ! vertrouw uwe ziel, waarvoor ik met flervende liprera bid, (en pier lag hij zyne doodbleeke handen zamen)
als voor mijne eige ziel ; ach , vertrouw uwe ziel aan
then braaven . Hij zal u mis~fchien den kelk des doods, hoe
bitter hij anders fmaake, drinkbaar maaken.
. Hier
overviel hem eerie derde flaauwte, hij rekte zich nit, en
met eene pijnelyke beweeging floor hij zijne oogen .
Ik flortte van droefheid, en fchrik, neder in de arm en van
eenigen, die bij zijn legerflede flonden, en weggedraagen
zijnde, kwam ik tot mij zelven in een ander vertrek,
terwijl, behalven eenige Kamerjuffers, de braaveBiechtva .
der van mijnen jeugdigen wederhelft aan mijne zijde zat,
en mime hand vast bield .
Hoort gij mij ook met
verveeling aan, BATHILDE? Mij dunkt , ik zie ze in
uwc: bonding .
BATHILDE .

„Keen ! Mevrouw ! maar altijd zo fomber en zulke treu,,
rige gt•fprekken
JACONA .

ggaa dan toch been,

BATHILDE!

om dat ik niet
SW4
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altijd in het zot gefnap van ijdele Hofpoppen ver111aak
fchep . . . . Verwijder u."
Lien en ander den Byc ieradien, maar Voornamenlyk de
ingevlogtene Gezangen, -kbmen ons to modern voor , ill
betrekking met den tyd, in , welken de Gefchiedenisfen eel+
ve zyn voorgevallen .
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R . DRESZELAAR t gebooren Ooremtns,
Te Haarlem by A. Loosjes, 178.9.

itichtkndtge en .Profaifche Mengelwerken Van PETRONELLA MOENS .
Te IZaarkm by Plait ca Looses, 1790. In gr. 8vo ., 236
bladz.
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en twintigtal Zededichten,, waarvan'er veertien Brieven zpn,
gewisfeld tusfchen Abraham, Sara, Loth, Dina, Lea,
Jacob, Ileber, Phdrao, 7ochebeth, llmram , Yob en Eliphes,
maaken den inhoud van bet eerstgemelde Werkje itit , in bee
welk de bekende Dichteresfe M!ENS eetre minder bekende medearbeidfler heeft ; zonder dat men gembld vindt, welke flukken
eigenlyk door deze of gene gemakkt zyn . Het tweode bevat twee
en dertig flukken, zo in rym als onrym, door Juffrouw MOENS
alleen vervaardigd ; onder welken wy'er verfcheidene hebben aan .,
getroffen , die wy uitmuntend durven, noemen, vooral in fraaije
fchilderingen . Men zie, by voorbeeld, bet volgend flot, uit de
Cedachten by het Grof van een kind ; dat ook bet flot van deeze
Mengelwerken uitmaakt.
,, Klapwiekt en hemelt op den fchitterenden Regenboog, die
den Vredenvorst omringt, gelukkige hemelburgers! tedere Wigt .
jes! al vroeg deeze aarde ontvlucht! Uw lot is verrukkend! Ilt
roem bet met eerbied! Slaapt zalige Stervelingen onder dit vrolyk groeneud heuveltje,
Geen moeite , geen zorgen zullen u
ontrusten . De Grijsaart, die gints fluimert, kende dit leevett
van naby ; maar noemde, al fchreijend, zijn kind, in de Wieg
ftervend, gelukkig . Treurige Rofinde, misgun de zaligheid niea
aan uw jonge Natuurgenooten ! Uw leeven, door kwelling en
angflen verpest, wordt eerlang door uwe traanen gebluscht . Mob
van de wisfelende tooneelen, vlucht ge in den arm der vriendfchap , der reine, der tedere vriendfchap ; daar vindt gy zachte
avertroosting. Haar minzaame lagchjes doen bet lief vergenoegen
in uwen jeugdigen boezem herleeven : maar to vergeesch . 6 Rofinde! vleit ge u met duurzaamen wellust! Waare vriendfchap zal
in eeuwigheid met verkoelen, maar de onbeftendigheid kan haar
Engelenluister doen kwijnen, zil fcheen u to ontvluchren I Zij
ontr#kte zich aan uwen hijgenden boezem . De akellgfte uachr
bt
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bedekte uwe fchreijende oogen .
Moedeloos dwaalde gij
van bet (poor der rede door huilende Wildernisfen . Maar fchuw
die treurige verbeelding ; waare vreugd door refine Godsdienst
geteeld , door zuivre hemelfche vriendfchap opgevped, fpreidt
troostende glansfen , glansfen des eeuwigen morgens door de
fombre Wolken der flerflijkheid . Wet aau dani rijs vrolilke Len tedag! De nijvre werkzaamheid heeft alom de Natuur opgewekt ;
ik verlaat deeze vreedzaame rustplaats, en treed op bet tooneel
der beezige Waereld ; haast gunt mij de eeuwige Menfchenvriend
ook de zalige fluimerlng der ontkluisterden ."
Proeve van een Ontivesp van algemeene en byzondere Ti/etten voor
de Maatfchappy van Verdienften, bsnnen Imftefdam opgerigt,
onder de Zsnfpreuk : Felix Meritis. Te 4mfterdam by 1-l . Gartr
man , 1791 . In gr. $v0
. , 71 bladz . "

W

W at den onbekenden Schryver, (die verklaart geen Lid der
Maatfchappye Felix Meritis to zyn,) bewoogen bebbe,
om deeze Proeve van Ti/etten, door de Drukpers, algemeen to
maaken, is moeilyk to gisfen . Wel is waar, in bet korte Voor.
bericht zien wy : dat die Maatfchappy zelve eerie Commisfie
vairzommige Leden benoemd heeft, om de voorhanden zynde
Wetten op nieuw to overzien ;de onnodige of to fchafen ; de ge
brekkigee to verbeteren, en, over bet geheel . zodanige nieuwe
aan dezelve toe to voegen, als de tegenwoordige omftandigheden
der Maatfchappy zonden vereifchen ; ten einde een geheel nieuw,
en algemeen, Wetboek voor dezelve to ontwerpen, en haareLeden voor to drafigen . Zelfs, dat de Leden dezer Commisfie zich
met allen yver van deezen moeilyken taak gekweeten, en een
Plan van Wetten in gereedheid gebragt hebben, bet welk thands
ter overweeging aan de gezamenlylce Leden der Maatfchappy is
snedegtldeeld
Doch de Schryver deezer Proeve gelooft , dat
gemelde Plan al to omflagtig en uitgebreid fchynt to zyn, om
net een algemeen genoegen, door alle de Leden der Maatfchap .
py, aangenomen to konnen worden . Zeggende verders , dat mea
de zo noodzaakelyke eenvoudigheid , welke den grondflag van
Let befluur van alle faamgeflelde Genootfchappen, in de eerfte
plaats, moet uitmaaken, by bet vervaardigen deezerWetten,al to
zeer uit bet oog verlooren heeft
Dit fchynt derhalven de gelegenheid to zyn, welke de Schryvet
heeft waargenomen, om een geheel nieuw Ontwerp van Wetten,
voor deeze Maatfchappy, to vervaardigen ; bet welk (naar zyn in .
zien) even zo eenvoudig in deszelfs grondbeginfels, als duidelyk
in deszelfs ganfche Zamenflel, is ; en bet welk by, uit dien
hoofde, hoopt, eenige overweeging by de tegenwoordige Be.
fluurers en Leden deezer Maatfchappy to zullen verdienen . BeLETT . 1791 . NO . 13 .
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roepende zich, ten .dien einde, op zyn yverige zucht voor detti
bleei en welvaart der Maatfchappye, Felix Meritis.
Wy zullen at bet gettelde eens aanneemen . Wy zullen eens
gelooven (want zeker weeten wy het niet, dat bet Plan van
T'Vetten, door de Gecommitteerden der Maatfchappy vervaardigd,
niet enkel to omflagtig en to uitgebreid fchynt to zyn, maar
wezenlyk zo is. Ja, wy willen ons eens verzekerd houden,
dat 'er verfcheiden goede zaaken , een veel geregelder fchik •
king, en eene meerdere beknoptheid, in de Proeve van Wetten, door den Schryver ontworpen, dooritraalt ; is bet dan nog'
wel zyne zaak geweest, om die voor 't Algemeen to laaten
drukken ?
Ontwerpeq van Wetten kunnen , over 't geheel ,
weinig belang baaren , by Leezers die 'er niet in betrokken
kunnen worden ; en nog minder Proeve van Wetten voor eene
Maatfchappy, die men niet weet of ze dezelve immer zal ombel'
zen ; die zelfs Ontwerpen, door haare Gecommitteerden vervaardigd, aatl haare Leden heeft voorgefteld : en die natuurlykerwyze , in die Gecommitteerden , "eenige vooringenomenheid en
yver aal aantreffen, tegen alles wat buiten hen, ten deezen opzichte, in 't licht wordt gebragt. Zo deeze Proeve eenig nut
zoude doen, zou zy derhalven, alleen in Manufcript, aan de
Maatfchappye Felix Meritss hebben moeten gezonden worden :
deeze alleen kon 'er een nuttig gebruik van maaken ; en dan d,aarna zou eerst in aanmerking kunnen komen, of men bet Algemeen
deelgenoot van de vastgeftelde Wetten dier Maatfchappy zoude
maaken .
Wy twyfelen intusfchen niet , of de Gecommitteerden dier
Maatfchappy, tot bet nazien der Wetten, zullen dezelve leezer,
en, zo bet niet reeds to last is, nog onpartydig overweegen . Te
meer, daar bet ons, uit verfcheidene trekken in deeze Proeve,
toefchynt, dat de Schryver, fchoon geen Lid der Maatfchappy
zynde , van derzelver inrichting , algemeene en byzondere fchikkingen, enz . zoo veel weet, dat by daarin veele Leden der
Maatfchappy zelve, denkelyk, zal overtreffen .
Cedachten over verfchillende Onderwerpen.
F. Draijer, 1791 . Ite otlavo, 124 bladz .
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ne verzameling van zedelyke Overdenkingen
Autheur gemeenlyk door deze of gene omftandigheden als
E
opgeleid wordt. Ze ftrekken, op velerleie wyzen, om den Le-

. waer toe de

zer eerbied voor, en dankbaerheid jegens God in to boeze .
men ; om hem tegen de ondeugd to waerfchouwen , en ter ernftiger Deugdsbetragtinge to noopgn ; des derzelver overweging,
ols aenleidlyk ten goede, wet aengeprezen moge worden . Men
flat!, ten voorbeelde , bet oog , op de volgende befpiegelii g.
des
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des Sehryvers , daer by ons den Mensch leert befchouwen, a!s
een Schepzel van oneindige waerde.
,, De Mensch, door den Schepper van Hemel en Aarde op
deeze benedenwaereld geplaatst, om heerfchappij to voeren, om
to bevelen , en ook om bevelen to gehoorzaamen, dus in verfchiliende Staaten cn Standen, is bet allervoortrefFelijkst Wezen
der gantfche Schepping, een Beer der Aarde, qen Gebieder over
Dieren, bet waare evenbeeld van den Ongefchaapenen, ja, een
broeder der Engelen, gefchikt voor de Eeuwigheid . Welk
een lot?
Wordt fchaamrood, gij aanbidders der onggrechtigheid over uwe zelvsverlochening.
Onftervlijkheid is
en blijvt tog uw deel, maar . helaas j hoe rampzalig zal de genieting derzeive voor u zijn !
is n oogenblik
en gij
zijc niet meet die gij to vooren waart, een lid der fnoodfte Wae .
reld- Maatfchappij , een veragter der eerbiedwaardigfte Wetten ,
en een vijand en vervoiger der Christenen
Neen, als dan
zijt gig bet voorwerp van eeuwige befpotting en piiniging, bezwaard met een geweeten, dat niets dan zelfsvervloelting ademt ;
6 toeftand ! Gij waart gelukkiger
oneindig gelukkiger,
wanneer gij u onder den kring der Dieren geplaatst zag, deezen
hebben eene eindige beftemming , en nogthands zijn zij uwa
Zeden-meesters.
Gij Menfchenvriend , (*)
Laat
tog niets onbeproevt ter verbetering deezer ongelukkige Slagtoffers hunner eigene drivten
Onttrek u aan geene moeitcn,
om hun to doen zien, wat bet zeggen wil, een Mensch to zijn .
Goede God! waarom hebt gij uwen tederbeminden Zoon
tot ons in de Waereld gezonden, en al bet fmertelijke van eenen
fmaadelijken dood laatcn verduuren 2
Om u ; 6 Mensch !
Welk een tooneel van zalige genoegens opend zig voor uw oog
bij deeze gedagten ! „ de Heer van leven en dood vernederde zig
• en wierd u gelyk, ter uwer genadebewerking bij zijnen Godlij• lien Vader!" Hoe kunt gii dan nu nog omdwaalen in eene
ailerfchadelijkfte duisternis 2 Ja, zegt gij, „ bet willen heb ik
• wel , maar tot de volbrenaing dear van vind ik mij onbekwaam :" dit is geen voldoenend antwoord . - Zi,t gij zwak
en onvermogend, bij God is fterkte, alleen door een opregt Gebed , to bekoomen, en dit is u immers nog wel die moeite waardig, als waar door gij kond eeuwig gelukkig worden .
At
wet om •u went wil gefcl:apen is, zal vergaan, - dog gij blijvt
onftervlijk .
Dat we dan, door Gods genade, onze poogingen aanwenden ter genietinge eener gelukkige onftervlijkheid t
Aan deeze zijde van hit Graf is de genade nog to vinden,
dog aan geene zijde legt bet vonnis, ---- een vonnis dat als
dan onherroeplijk is, en dit is eene waarheid, welke ons door
God zelven wordt geleeraard
Hoe voorbeeldig is de aftogt
(*) Met deze benamine hednelt de Autheur den Schryver van een gescht Weekblad, den fflenfczzcn,rie a TPheetea .
Rr 2
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togt van een Christen na zijn Hemelsch Vaderland! zijtte laatle
oogenblikken zijn de genoeglijkften zilnes Levens ; de dood is
bij help gun Koning der verfchrikking, maar een bode des Vreedes ; hij vind zig niet gekluisterd aan de fchoonfchijnende genoegens deezer Waereld, aan aardfche fchatten of rijkdommen .
a Neen God is bet voorwerp van zijn lied, en jefus Christus
zi ;n braeder en verlosfer nit dit traanendal ; zijn veege mond
juicht al ftaamelende en met afgebrpokene verzugtingen de eeu .
wigheid to gemoete ; zijn laat(te zegen is aan zi j ne Nattrrgenooten toegewijd. Hij ftervt als over*innaar van dood en be[, en
laat zijne nablijvende Vrienden en Bloedverwanten een leerzaam
voorbeeld ten ervdeel . Gelukkig Mensch ! mogten wij alien uwe
voetflappen drukken, en de kroon Itwer overwinning deelagtig
worden !
Dog, laat ons niet wenfchen , maar tragten erv .
genaamen to worden van bet Rijk der genade . Door moeite en
arheid worden alle tijdelijke genoegens verkreegen, hoe veel to
meer zijn wij dan niet verpligt alles aan to wenden ter verkrijging
van die zaligheid , waarvan de toegang ons door Christus dood,
als op nieuw, is ontflooten geworden . Hoe dikwils zijn wij bekom .
merd over ons tijdeliik geluk ; 'nags noch dag genieten wij rust,
wanneer deeze of geene onderneeming ons toefchijnt ten onzen
nadeele to zullen afloopen , terwiji de bekommering over on$
eeuwig wel of kwalijk ziin Been invloed op ons hart maaken
kan . En waarlijk dit verdiend bewondering . Hoe kortftondig
is de tijd, welke ons vergund wordt in deeze rampwoestijn door
to brengen, en hoe onbeftendig het getuk, dat de Waereld geevt?
Onder haar grootfte vreu gd fchuilt een angel van bitterheid! Welgelukzalig is de Man, die zijne fchreden rigt naar de voorfchrivten van Godsdienst en Deugd, en zig onttrekt aan het gevaarlijk
tooneel eener ijdele Waereld, want zijne wegen zijn lievhjkheid,
en alle zijne paden vrede !
Bond stand verheeve Ziel ! gij- die uw fchreden rigt
INaar'r voorfchrift van de Deugd, naar Godsdienst, lievdeen pligt,
,Laat niemand, wie 't ook zij, u ooit die vreugde ontrooven,
Want deeze vreugd gaat die der Waereld ver to boven .
Nog eens, - houd hand, op dat gij niet to fchande wordt,
En in den jammerpoel des afgronds nederftort!
"
De anme Heer

in Brieven, door den P yheer
Eer,k Deel, met Plaaten . Te Haarlem by
1791 . Behalven bet hoorbericht, 277 bladz . in gr,

VAN KNIGGE .
F . aQHN,
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VAN MILDENBURG,

andel, zo 1u'dde de les van den ftervenden Vader, aan zynen
Loon VAN MILDENBURG, Handetaltoos, myn Zoon , braaf met
de uiterfte naat;u'ezethetd, en altoos zodanig, als het cen verftan,
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dig plan vaegt ; dan zal hit u in deeze en geene waereld wel gaan,
en gy zult noait reden hebben over ongeluk tc kfaagen . Deeze les
had mdruk op den Zoon, en 't was hem waarlyk ernst die ter
horse to neemen, des hy .dezelve ook ten ftelregel van zyn gedrag
bjeide. Met dit alles flaagde by egter gemeenlyk flegt ; fchurken
en zotskappen gelukte her, doorgaatis beter : dan by ontdekte ook
dikwils, van agteren, dat by zulks grootlyks zig zelven tewyten
had, daar by in 't eene geval niet recht verftandig, of omzigti
genoeg, gehandeld had, en in een ander zyne braafheid opgeof~
ford, of een min of meer verkeerden uitftap gedaan had.
Dit is , zo ver bet eerfle 1)eel deezr Gefchiedenis brengt, bet
beloop van 't leeven van den Heer van Mildenburg ; in welks
verdere ontvouwing de Vryheer van Knigge zig voorfielt , den
L.eezer opmerkzaam to maaken, op de wegen der Voorzienigheid
met den Mensch, waartoe de Heer van Msldenburg, door zyne
lotgevallen, opgeleid werd .
,, Hij word toch (geliik de Autheur in zyn Voorbericht, bet bedoelde van dit Gefchrift aanduidende , meldt,) door ondervin•
ding, bij bet einde zijnes leevens, overtuigd, dat ieder mensch
de bewerker van zijn eigen lot is ; dat de wijze Schepper alles
zodanig geregeld heeft , dat elk vry fchepzel de gevolgen van
zyne handelwilze draagen moet ; dat dit een verheeven plan is van
den liefderijken Vader aller fch'epfelen , om ons tot hooger verordening op ce voeren ; dat lotgevallen, die ons geheel buiten ons
toedoen fchilnen over to komen, waarbij wij derhalven in 't ge .
heel geen beweeggronden ontdekken, meestal een verildeling van
beuzelachtige wenfchen zijn, een gemis van voordeelen, waarop
wij Wet bet minfle recht hebben, of die eigenh jk in 't geheel
niec gelukkig maaken ; dat veele wederwaardigheden middelyk de
bronnen van eene volgende grooter gelukzaligheid openen ; dal
anderen dartoe dienen, om ons de geneugten, die wig zo zelden
gesieten , dies a finaakelilker to maaken ; geneugten , welker befteudig genot waiging en onverzadelijkheid ten gevolge heeft ;
dat niets billilker is, dan dat veele zwakke wenfchen, door de
bezicting van uiterlyk geluk, fchadeloos daarvoor gefteld worden ; dat zil verheevener geneugten, waarvoor zij niet vatbaar
zijn, moeten ontbeeren ; en eindelijk, dat een wezenliilk wits,
goed, vrij qn maatig man eene inwendige zaligheid geniet, waar
van hij niet kan beroofd worden , en die onafhanglyk blijft van
menfchen en lotgevallen ."
Wy hebben ons, ter oorzaake van bet byzondere , niet wet
kunnen wederhouden, van dus een weinig nitvoeriger gewag to
maaken, van bet algemeene beloop en bet voornaame oogwit
van deezen Roman ; dan zulks beneemt ons wat to veel ruimte,
om nu nog bepaaldlyk op een of ander lotgeval van van 111tldenburg ftaan to blyven . Wy zullen dit des cot eene nadere gelegenbeid, als bet tweede Deel to voorfchyu komt, uitftellen . Genoeg
zy het den Leezer, voor cegenwoordig , nog aau to duiden, dal
Rr 3
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de Vryheer van Knigge, ter bereikinge van zyn oogmerk, zyne
Hoofdperfonadie in onderfcheidene gevallen inwikkelt, bet wells
eene reeks van gebeurtenisfbn influit, waarin eene groote ver''cheidenheid van Chara&ers zeer verfchillende rollen fpeelt : in
welk alles de Autheur bet natuurlyke zeer juist navolgt, terw$
by bet aangenaame en leerryke ongedwangen hand aan hand
doet gaan .
Naar het Hoagduitsch van j. G . MULLER . Zesde,
Zevende en Achtfie Deel. Te Amfterdam by A. MEIVS JANSZ.
J790. In gr. Ot`tavo.

EMMERIS.

onze laatfle melding van deezen leerzaamen Roman, (*)

wy van eene aangevangen reiscogt, gefchikt om
Bygewaagden
Menfchen to leeren kennen ; ten erode by, door order.
Emmersk

vending, opmerkzaamer mogte worden , om in de menschlyke
zamenleeving op zyne hoede to zyn, zonder egter tot menfchen .
haat to vervallen . Het berigt zyner reistogte tot in bet Achtfle
Deel doorloopende , behelst ebne reeks van ontmoetingen , die
eene groote verfeheidenheid vae Menschkundige opmerkingen
aan de hand geeven : terwyl dit verflag tevens doorvlogten is met
een verhaal van deeze en geene voorvallen, die tot de gefchiedenis van Emmerik betrekking hebben , en bet voorheen gemelde
meerder licht byzetten . Eindelyk zien wy Emmerik weder t'huis
gekeerd, in 't burgerlyke tot een werkelyken ftand gekomen, en
zelfs met eene aanzieillyke bediening bekleed ; doch oolt in die
omflandigheden vond by dat genoeglyke niet, 't weN anderen
daarin fmaaken ; om dat zyn eerlyk hart 'er to dikwerf in gedwars .
boomdwerd, en zynegoedaartige inzigten'er zo dikwerftn verydeld werden . Ook was by, niet tegenflaande de meerdere Men .
fchenkennis , welke by op zyne reistogt mogte verkreegen hebben, door zyne goedhartigheid, nagenoeg als voorheen, de fpeel .
bal der zodanigeu, die 'er listiglyk gebruik van maakten . Een
en ander voorval brengt ons dit ten leevendigfte onder 't oog s
en we zien hem, in gevolge hier van, ten laatflen ingewikkeld in
een minnenhandel, daar bedrog en trouwlooshetd .hem Itgtlyk op
den uiterflen rand van zyn bederf gebragt zouden hjebben
Do
fchooneildelaide, van welker kuischheid by zig verzekerd hield,
had hem geheelenal ingenomen ; en de Heer Z * was hem een zo
hartlyke Boezemvriend , dat by op deezen volkomen vertrouwde ; dan ziet , in beiden vond by zig jammerlyk bedroogen.
Dit ondervond by, met eene gevoelige zielfmarte, toeu by bet
fchandlyke bedryf diet twee Wellustigen met eigen oogen ontdekte, en zig door zyne kort aanilaande Bruid en vercrouwden
Wend zo haatlyk misleid zag .
Eene ontmoeting van die
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nxtuur vervulde zyn hart met affchrik , en bragt weldra to we .
ge , dat by een onverzetlyk befluit name , om zyne bediening
neder to leggen, en zyn verblyf elders, in een afgelegener een .
zaamer oord, daar by geene listen of laagen van fnoode Menfchen
to dugteu had, to vestigen . Her gelukte hem eerlang zyn ontilag to verkrygen ; dat hem, op de verpligtendfte wyze, (na dat
men hem , als een recht kundig en dooreerlyk Man , aan den
dienst des Vaderlands vrugtloos gezogt had to verbinden,) ver .
Intusfchen was Emmerik reeds wedergekeerd
leend werd .
gewees naar 't Landverblyf , daar by in zyne jeugd opgevoed
was ; en, zyn ontflag verkreegen hebbende, Vertrok by weder
derwaards om 'er beftendtg to verblyven, en her ftille aangenaame
Landleeven to genieten, by bet aangaan eener wenfchelyke Egtvereenigmg, met de Dogter van kynen braaven Opvoeder .
In bet ganfche beloop deezer Gefchiedenisfe van Emmerik,
beeft de Heer Muller zyn bedoelde beftendig in 'c oog gehou .
den ; en ons eene voortreflyke fchers gegeeven van eenen deugdzaamen Jongeling, die zig, op eene byzondere wys, door zyn
goed hart aanbeveelt : doch , by mangel van de vereischre be.
hoedzaamheid, zig meermaals to leur gefteld, en daar door wet
tens in gevaar, bevindt . De hoofdles van goedhartig maar tevens
omzigtig to zyn ; en in de verkeering met de Menfchen den middelweg to houden, zo dat een voorztgctg wantrouwen ons niettot
Menfchenhaat doe overflaan, words bier, onder bet bekleedzel
van een Roman , op eene leerryke en aangenaame manier ontvouwd en aaugedrongen ; 't welk dit Gefchrift eene voornaame
plaats onder de leezenswaardige Romans overwaardig maakt .
j'oetifche Mengelingen van bet Genootfclap , onder de Zinlpreuk :
Oefening kweekt Kunst . Te 4mfterdasa by . A . Fokke Simonsz,
en J . J . Wolters, r7go . In gr. 8vq. 112 bladz.
olgetis het korte Voorbericht , zyn deeze Mengelingen de
V
vruchten van eenen driejaarigen arbeid van zeker Gezelfchap,
dat zyne eerfle Vergadering , op den eerften van Wiedemasud

1786, (doch, volgens bet eerst geplaatile Dichtftuk, den 25ften
deer maand) heeft gehoudeu , en nog, met toeneeming van Kunstyver en nuttigen vriendelyken omgang, blyft voortduuren . Men
heefc by voorraad veertig ftukjes geleverd, loch bet Gezelfchap,
of Genootfchap (want beide naamen worden in gemelde Voorbericht verwisfeld) is voorneemens , om eerstdaags een diergelyk
bundeltje, met Theoretifche Verhandelingen over de Kunst, to
laaten volgen ; alzo her van oordeel is , dat d-- Uitvoering flechts
zo veel als bet ligchaatn der Kunst, maar de Wysg,~erige beoordeeling, de Ziel derzelve genoemd kan worden . Indien dit waar
is , dan kan men beweeren, dat bet ligchaam der Dichtkunffe,
eerder dan haare Ziel , op de %Vaereld verftheeuen is : want
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Homerus ging v66r litstoteles, gelyk eerfte Dichters der Wae •
reld v66r de Wysgeeren gingen, die hunne ftukken bedordeel .
den, en 'er Wysgeerige regelen van afleiden . De Wysbegeerte
is zo min de Ztel der Dichtkunde , als de Dichtijunst het lig .
chaam der Wysbegeerte is : in een goed Dichter hebben zy wet
altoos verband met elkander , doch zo ineengefinolten zyn zy
niet.
Over 't geheel genomen, verdienen deeze Kunstgoooten alle
aanmoediging op hunnen weg . Schoon zy geene Meesterftukken,
in deezen , leveren, vindt men 'er ook Been geheei flegte ftukken
in . Vrelyke Frans alleen zouden wy eer geheel onverfchillig, dan
vrolyk, noemen ; en indien die onverfchilligheid den grond moet
maaken van zyne Vrolykheid, dan ftryd ze met de Zedekunde,
die wil dat wy anderen zullen doen, dat wy wenfchen dat aan
ons gefchiede . Ook de Dronkaarts Zedeleer, bladz . too, zouden
wy niet gaarne voor onze Zedeleer omhelzen . Draaglyker is
de Woordfpeelende Satyre , bladz . 93, getyteld : Myne vreugde
over het draagen der menigvuldige Linten, door de Hollandfclw
fufers , welke wy als eene Proeve hier mededeelen.
tl1s ik de fchoone kunne, aan hoefd, aan horst en harden,
Met Linten zie gefrerd, dan juicht myn hart van vreugd ;
Dan roep ik vrelyk uit, ter laefde van de deugd :
Hoe fnood onze eeuw ook zy, 't verderf ligt tack dan banden.

A L G E M E E N E

VADERLANDSCHE
LETTER . OEFENINGEN.
I-Iet tweede en derde Boek van MoSES, [gemeenlyk] Exodus
en Leviticus . Naar 't Hebreeuwsch . Met korte Ammerkingen . Door Y. VAN FJAMELSVELD . Te 4mfterdam
by M . de Bruyn, 1791- In gr . oaavo.
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1f de eerfle proeve , en de vertolking van bet Boek
Genefes, een gunftig denkbeeld van den ondernomert
arbeid des geleerden Vertalers, de afgifte der twee volgende Boeken, Exodus en Leviticus, zal dit zekerlyk Diet
weinig verfterken ; daer de manier van uitvoering, gelyk
aen 't voorgemelde, op nieuw toont, hoe nuttig dezelve
Ey, ten rechren verftande der Bybelbladcn . De Heer van
Hamelsveld flaegt toch gemeenlyk gelukkig, in zyne oordeelkundige keuze van den middelweg, dien by zich voor .
gefteld heeft, om, naemlyk, in zyne overzetting gebruik
to maken van bet \Vestersch taeleigen, zonder echter bet
Hebreeuwsch uit het oog to verliezen ; waer door bet oor.
fpronglyke in zyne kracht bewaerd en to gelyk opgehelderd wordt voor den Nederduitfchen Lezer ; then by tevens , door gepaste invullingen in den Tckst, en aen 't
clot bygevoegde korte aenierkingen, verder behulpzaem
is . Een en ander voorbeeld kan dit ten overvloede getuigen, als men die flalen vergelykt met onze gebruiklyke
overzetting ; welke, hoe voortredyk ze ook anders genoemd moge worden , hier en daer moeilyker to verftaen
valt, of nleerder oplieldering behoeft, om dat ze to veel
van 't Hebreeuwfche Nederduitsch heeft .
Exod. II: 2 5 lezen wy Godt fagh de kinderen Ifraels aen,
Godt kende [haer .]
Duidelyker heeft van Hamelsveld,
met invulling : God zag de Ifraeliten [met ontferming] aan ;
God nam kennis [van hunnen nood .]
Exod . XVII: i6 heeft onze gewoone overzetting , dat

Motes, een Altaer gebouwd hebbende, welks naem by
noemde, de DEERE is myn banier, zeide, Dewyk de hant
op den throon der HEEREN if, foo fal de oorlo a des HEEREN
tegen Amalek zijn van geflachte tot geilachte. 'Vel zo krach-

tig, en meer na ons taeleigen, meld orts deze latere vertol.
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tolking, dat Mofes een Altaer flichtte, welken by-noemde
JEHOVA myn baniere, zeggende : Om dat dst de eerfle ge-

welddadige onderneming is tegen den throon van het Opp erwezen, zal JEHoVA, van eeuw tot ecuw, tegen de Amalekiten
kryg voeren . --- „ Deeze is," (zegt by in zyne korte
Aanmerkingen,) , dunkt mij , eene eenvouwige en natuur„ lijke vertaaling van dit anders zoo moeilijk vers, daar

• de Uitleggers zeer mede verlegen geweest zijn . "

Exod. XXV : 29 luid de last, wegens den toeftel op
de tafel der toonbrooden , aldus : Ghtj fult oak waken hare

fchotelen ende hare roockfchalen, ende hare plateelen, ende
hare kroefen, (met dewelcke
bedeckt
worden) van ioutegen geude fult ghyfe maken. Maer van Hamelsveld heeft .
Alog zult gij voor deze tafel fchotels maaken, en koppen, en
fchaalen en kannen, om wijn uit to fchenken, dit alles moet
gij van fijn goud maa,(en .
„ Wonderbaarlijk (zegt hy)
• is dit vers mishandeld in de overzettingen . In bet

fij

fal

• Paleis van Ifraels Koning was, als 't ware, eene ge• duurig weltoegeruste tafel, met zijn toebehooren van
• fchotels, koppen, fchaalen , kannen, brood en wijn ."

Weinig moeite zou het zyn , dit getal van voorbeelden
to vermeerderen , en 'er ook dergelyken uit de vertaling
van 't Boek Leviticus by to voegen, dan wy oordeelen
de byge:agten genoeg voor ons bedoelde, en zullen liever, ode eenzelvigheid to vermyden, den Lezer, uit
des Autheurs korte Aanmerkingen over Leviticus mededeelen, het geen by ons beknoptlyk, wegens de hoofdfoorten der O4'eranden voordraegt, dat in 't nagaen dier Offerwetten van dienst kan zyn .
• De Offeranden worden bier, (dus luiden zyne Aaumerkingen,) aan de Ifraelitert niet voorgefchreveu als iet
nieuws . Van de oudfte tijden der wereld bewees het
tnenschdom , door onderfeheiden foorten van Offeranden,
zijnen eerdienst aan de Godheid . ADAMS Zoons, KAIN
en ABET,, ja ADAM zelf, gelijk waarfchijnlijk is, .of -rden
reeds . Maar de Wetgever ichrijft alleen de bijZondere
wijze van oflereu voor, naar welke hij wiide,, dat de
Israeliten, bij dit voornaam gedeelte van hwlneu Kerkplegtigen Godsdienst, zich gediagen zouden .
• De Offeranden der Hebreen werden, of uit het Die .
ren- of uit bet Plantenryk genomen, en waren dus bloediDe eertlen waren in zekeren zin alge of onbloedige .
len brandoferen, of flachtoferen, om dat de Offerdieren
bij' dezelven geflacht, en of geheel, of ten minften voor
cell

HJT OUDE TE3,ThM,NT.

591

ten gedeelte, verbrand werden . Eehter warden in eenen
bepaalden zin die Qfl'ers brandofers genoemd , wanneer
bet Offerdter, nadat het in zilne flukken verdeeld was h
gelaeel Qp den ,Altaar verbrand ward, one de Godheid to
bevredigen en to verzoenen . Van bet xond- en fchuldofer
kwam flechts een, gedeelte cep den Altaar, terwiji bet ovei
rigeG , of nan den Priester kwam , of buiten hat Leger
verbrand werdt. - Men weet niet zeker, waarin bet
onder4'cheid tuskbeu deeze laaatflen beL aan hebbe. Misf'cbien haddeti de gerliett, de zondofers , plaets, wanneer
sane bijzon re zonde van bedrilf ,, en de laatften , of
fibuWers, wannGex eene zonde van nalaatigheid bedreven
wxsk -- 1 iudblijk hadt men dank- of, vresgdeoferej , eu.
van dezen drie.fabrtep, lof-gelofte en vrijwil¢ige offers. Van
4eezen kwainen aileen de vexfljikkan op den A tgar, een
klein bepaald gedeelte kwam aan den Priester, terwijl hat
overi a tot een 4ffermaaltijd voor den Oflezaar mee zijpe
gasten diende. -..-- De onbloedige OWera den , uit bet P1alatenrijk genouten, waxen, fpijs. en dranlofers . De eerfkett
~efionden nit mealy brood, kQekeu, aairen, geroost l q~
reu, gelijk do drankoffers uit wijn ."
Eenige Liederen van DAVID, vertaald en opgehelderd, du
J. H. VAN DER PALnr, rustendPredikant van Maerteaasdy4,
Lid van hot Zeeuwsch Genootfchap der Wetenfchappen to
.Vlisfingen . Te Middelburg by W . A . Keel. To Dordrecht by de Leeuw en Krap, 1791 . Behalves bet Voor-t
luerk, a8o bladz . In gr . octavo .
y gelegenheid ever

dagelykfche Godsdienstoefeninge
voor 't welke de
van der Palm de Gefchiedenis van David verklaerd had, zyn daze Aenmerkingen over enige Liederen
van David opgefleld . Uit then b of4e heeft by, gelyk by
zich uitdrukt, „ de Pfalmen ook minder befchouwd als Ge„ deukllukken der oude Oosterfche Dichtkunde , of als
„ bronnen ener zuivere Godgeleerde kennis , dan wel, a19
„ Liederen van David, als tolken , van zijn ongeveinsd
„ hart, als flukken , die uit bet Karakaer Liiner Godvrucht,
,, nit zijne omflandigheden , de vormen zijner gevoelens,
„ en uit Gods bijzondere leiding omtrent dezen edelen man,
in de allereerfte plaets behooren verklaerd to worded ."
Met dat inzicht heeft by ene nieuwe vertolking vervaerdigd,
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en zich byzonder toegeiegd, op bet navorfchen vats deti tqd
wanneer, en de gelegenheid, by welke, David die Liederen
heeft opgefleld ; van waer dan ook voorts de daer nevensgaende Aenmerkingen, inzonderheid tot die omitandigheden, betrekkelyk zyn . Tot een flael van 's Mans oordeel .
kundige uitvoering, die in meer dan ddn opzitht grootlyks
ter ophelderinge van Davids Liederen &ekt, dietie bet geen
zyn Eerwaerde wegens den vierden Pfalm aenvoert.
„ Ik moet, zegt by, in mijne algemeene beoordeeling
van dit Lied, verfehi ten van do tneeste Uitleggers, die ik
heb kunnen vergelijken. Men plaetst bet zel've in den
tijd van Davids vlucht voor Abiblom en zoo ddn der
regels, die ik mij in de verkiaring der Pfalmen heb voorgefehreven , op dd natuur gegrond is, kan dezelve daar
diet t'huis hooren . De regel , die inisfchien van eenig
belang is, is deze.
„ Davids Gezangen zijn altijd de onvervalschte fpiegel
van zijn opregt, hark gevoelend hart . Als ik mij nu den
r-ampzaligen Vader verbeelde, door een fnooden, en nogthans altijd geliefde~t Zoon onttroond, den beledigdem Vorst,
door ondankbare Onderdanen verloehend, den ouden man
eindelijk, lien dit in zijne klimmende jaren to beurt vie1,
en die, naer het getuigenis der gewijde Historie , onder
daze ram pen gebukt giug, in den diepfien weemoed weg.
gezonken en gansch verbrijzeld was ; als ik mij dit vertegenwoordige, dan moet de toon van alle klagten, in dezen
tijd uitgeboezemd , onmiddelijk en yerilaenbaer tot mijn
hart fpreken , dan moet ik dezelve onder honderd anderen
kunnen herkennen ; ik moet fpaerzaem en omzichtig zijn,
om Liederen in dit tijdvak to plaetfen, en de overeenkomst
van Bentga uitdrukkingen met Davids toenmalige omfandigheden , is verre na niet genoegzaem, out mij daertoe to bepalen .
,, Hier aen nu heb ik den VIERDRN PSALM getoetst, en
bet geen mij to voren reeds niet waerfchijnlijk toefcheen ,
heb ik, na dit onderzoek, gebeel verworpen .
„ De fpreekwijs vs . 3. Gij Grooten hoe fang zal mijne eere tot fchande zijn? beb ik aenAonds zeer karakteriftiek gevonden : eene andere, en zoo ik meen betere ,
vertaling drukt den zin derzelve volkomen uit : hoe sang,
o Grooten I zal mijn roem mi/n misdaed wezen? en nu worden wij door deze uitdrukking terflrond onbetwistbaer verplaetst in den tijd van Davids vlucht voor Saul, toen zijn
roem, en de toejuiching der meeuigte,, juist zijne misdaed
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daed bij den Koning, en de eenige oorzaek was van deszelfs jaloezij , die naderhand tot woede overfloeg ; men
vergelijke flechts i Sam . XVIII: 8, 9 . En met deze gelegenheid ftemt de ganfche aenfpraek vs . 3-6, veel beter
en juister overeen, dan wanneer wij David dezelve tot
Abfolom, en zijne fnoode medeftanders, laten inrichten .
Vooral , wanneer wij molten aennemen , dat bet
meervouwig getal , in deze aenfpraek gebezigd , flechts
eene verbloetning is van bet enkelvouwige , en dat, door
die Grooten, Saul alleen wordt gemeend, bet Hoofd van
a11e Davids vijanden . Zoo fpreken wij ook in de famenleving, wanneer wij b . v. op Unen bekenden perfoon bet
oog hebbende , op eene veel betekenende wijze zeggen ;
ik ken menfchen, die dus denken, dus hanrlelM, of iets dergelijks . David fchijnt meerpialen deze eenigzins bedekte en verbloemde zegwijze to gebruiken , en eens vrij
duidelijk Pf. LIV: 5, daer hij, door die wreede Dwinge.
landen, alleen of voornaemlijk Saul bedoelt.
„\Vat nu bet bijzondere tijdftip van Davids ballingfchap
aengaet , waertoe dit Lied behoort ; bet ongeduld van
Davids tochtgenooten, in bet 7de vers uitgedrukt, overtuigt mij, dat wij niet aen de eerfle tijden dier heldenvlueht denken mogen ; en uit bet gale vers meen ik to
kunnen befluiten, dat David toen reeds een en andertnael
Saul door grootmoedigheid overwonnen, en tot bekentenis van zijn ongelijk gebragt had .
Eindelijk moet
het onze aendacht niet ontfnappen, dat in bet 8fte vers
van de inzameling van Koorn en Most, en van de vreugde des oogftes, wordt gefproken ; hieruit gelooven wij de
aenleiding des Lieds nader to kunnen hepalen . Het waren thans de dagen van den oogst, overal was vreugde ;
men zamelde bet Koorn in, of men las de Druivert af,
bet Veldgejuich fleeg ten Hemel . Daervan werden Davids mannen getroffen, zij vroegen bedroefd aen elkander ; wanneer xfillen vii ook eens dat goede zien? daer wij
nog al van huis en goed en akker verfloken omdolen . David
1lemerkte dit, en fchreef dit Lied, om zijne Lotgenooten
to troosten met de Godlijke gunst ; en zijne aenfpraek aen
Saul is kunftig ingericht om hunne harten to verfterken,
en hun vrolijke uitzichten in bet toekomende to geven .
Dit is de economie of aenleg van dezen Zang : waertoe
de aenhef vs . -,, , die in een kort gebed beftaet, en bet
hoogst vertrouwelijk Plot vs . 9, zich ook gemaklijk brengen laten .
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V E R T A L I N G.
x . Voor den Zangmeester, op Neginoth . David: Pfalm,
s. Verhoor mij, daer ik roepe, o God mijn wrekerl
Gij gaeft miJ dikwerf ruimte en angst ;
Ontferm u t Beds en hoor mija bee!
~ . Hoe tang, o Grooten, zal mija roem mijn misdaed
wezen ?
Hoe lang zult gij den laster beminnen,
Den leugen aenmoedigen ?
4 . Erkent, gij weet bet, dat Jehova mij verkoor,
Hem tot een Gunfteting ;
Geen mijner beden laet hij onverhoord .
, . Grijpt u de woede aen, zoo, zondigt niet,
Uw Leger brenge u nagedachten aen,
En kalme uw driften .
( . Dan offert Offers' der geregtigheid,
En laet Jehova de uitkomst over.
7. Ve1e zeggen : wie zal nog bet goede aen ons doen zien?
Verhef gij over ons, Jehova, uwes aenfchijns licht!
s. Gij hebt mij meenigmael meer vreugde in 't hart gegeven ,
Dan anderen genieten,
Wanneer zij Koorn en Most ia overvloed verzamelen .
* #
0 . Ik leg mij near, en flaep als in den fchoot des vredes ~,
Want gij, Jehova, gij alleen,
Zult me eens een zekeren gelukftaet fchenken .
A E N T E K E N I N G E N.
„ vs . a. God min wreker .

Eigenlijk, God mijner regt-

,eerdiging', die de regtveerdigheid mijner zaek kent, en

voorzeker zult handhaven .
„ vs . .1 . Ho ., hang zultgij den tauter , enz . David had vijan.
den ten hove, die den Koning ophitften , David lasterden, en maer al to ligt geloof vdnden, Zie i snbo . XXIV:
'
40? gn 'Vi: 19 .
?, VS. 4,
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„ vs . 4 . Men vergelijke I SAM . XXIV: 2I , 22, en
XXVI: 25, en men zal zien, dat Saul, bij zijne zinneti
zijnde, zeer wel moist, dat Jehova David helpen , en hem
de overhand fchenken zou . Het was alleen de woede, de
booze geest, die den Boning zoo geduurig tegen zijnen
Schoon¢oon opzettede . Derhalven fpreekt David hiervan
ook in de volgende verzen, en vermaent hem, hoe hij
zich in de vlagen zijner zinneloosheid gedragen moest .
,, vs . 5. Het woord in onze Overzetting door weest beroerd (bij mij grijpt u de woede aen) vertaeld, zegt eigenlijk
eene heftige bewegting van gramfchap en angst, die beide in
Sauls kwael heerfchende waren . Om zich in die aenvallen voor zonden to bewaren, raedt David hem boven alles
aen, zich dan niet to laten oplloken, maer door flilte en
rust zijne hartstochten to bedaren . Een heilzame raed
voorzeker , maer die vruchteloos lion wezen, zoo htj hem
dacreriboven niet aenprees .
„ vs . 6 . Verzoening en gunst bij God to zaeken, en
hem de uitkomst hunner onderlinge oneenigheid over to
to laten . Deze opvatting is Diet willekeurig : Saul had
zeker in vele tijden bet Offer verzuimd, of zonder een
opregt hart bet zelve verricht . Nu vergelijke men I SAM .

XXVI : i9 . Indien .7ehova u tegen mij aenport, laet hem bet
Spijsofer rieken, don zal men genoeg Davids manier van

det :ken, omtrent dit onderwerp, kennen .
„ VS . , . Wie zal ons nog eens het goede doen zien? d. i.
wanneer zullen voor ons eens betete tijden , die tijden
komen , waerin wtj ook Koorn en Most zullen inzamelen '2
• Hot licht van Gods aenfclnjn is die vrolijkheid en helderheid der ziel , die nit de verzekerdheid der Goddebjke
guest onti'aet, zclfs in de duisterile oogenblikken .
• vs . 8 . David beroept zich bier op zijne eigen bevinding, om zijne Tochteenooten to bemoedigen, en hen
to overreeden, dat dit befef van Gods gunst en nabijheid
allcen genoeg is, om alle uitzichten op to helderen, en
bet hart meer to verheugen, dan zclfs de gelukkigfle oogst
den Landman verheugen ken .
• vs . 9 . De zekerheid van bet vertrouwen kan naeuwlijks krachtiger uitgedrukt worden, dan door bet to vergelijken bij de rcrustheid, waerme ;: men zich iiederlegt,
en aenflonds infutmert."
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,s95 JESUS CHRISTUS, DE LEERAAR DER WAARHEID .
JESUS CHRISTUS, de Leeraar der kPaarheid , vas gee,j
T7olksbedrieger. rertaald uzt het Hoogduitsch . Te Utrecht
by W. van Yzerworst , 1791 . Behalven het Voorwerk,
83 bladz . In gr . oftavo .
'(met onverantwoordelyke misbruik, dat zommige zoge-

~j naemde nieuwe Hervormers in Duitschland gemaekt
hebben, van de flelling, „ dat Jefus Christus en deszelfs
• Apostelen zich zomtyds, in 't verkondigen hunner Leere
• gefchikt hebben, naer de toenmalige Volksbegrippen ,' I
welke flelling door hen zo verre getrokken is, dat ze then
heiligen Verkondigeren der Euangelieleere , allezins, bet
voorkomen van volflagen Bedriegers geven, was de aenleiding tot het apftellen van dit Gefchrift . In bet zelve word
de volftrekte ongegrondheid, bet zich tegenfprekende, mitsgaders het haetlyke en fchaedlyke dier buitenfpoori'ge denkwyze, zo in derzelver aert als gevolgen, op het overtui.
gendfle aengetoond , en ten ernfligfle aengedrongen . Het
~s des recht gefchikt, om de Belyders der Euangelieleere
daer tegen to waerfchuuwen ; en dezulken onder hen , die
tot zodanige gedachten mogten overhellen, nog weder to
arug to roepen,
, envoudige Samenfpraken tusfchen twee goede Ifrienden,
zich noemende OUD en Nlsuw LICHT . Over de algemeene
en welmeenende aanbzedzng van`liet Euangelzum , en het
Geloof in den Heere jEsus cHRIs7 us, als den grooten inhoud van 't zelve . Door c . vis , in leven Krankbezoeker to Rotterdam . Te Rotterdam by N . Cornel, 1791,
Behal yen de Voorreden, a i S bladz . In gr . oaavo,
,,
de Leden der
Kerke,
J/,ndenkwyze,
een vyftalonder
van Samenfpraken
wordNederlandfche
bier de verfehiliende
Aver bet opgenoemde Onderwerp , op nieuw nagegaen .
Derzelver Schryver, die een Voorftander is van bet zoge11aemde Ogde Licht, en zich niet kan vereenigen met hun,
die, naer zyne gedachten, een Nieuw Licht volgen, ' ;
welk by als ene foort van Dwaellicht aenziet, benaerlligt
zich om bet gevoelen van zyne party, en de daer voor aeqgevoerde bewyzen, to wederleggen ; mitsgaders bet zyqe,
als jq Cod§ Wogrd gegrond, alle kracht van overtuiging
by

C . VTS, EENVOUDICE SAMENSPRA?{EN.
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by to zettcn .
Men heeft dit betwiste verfchilfiuk,
in de laetfle Jaren, reeds zo veelvuldig behandeld, en van
zo onderfcheiden zyden befchouwd, dat het naeuwly ;-s to
waehten zy, daeromtrent iets nieuws to zullen lezen . En
zulks is althans bet geval niet in deze Samenfpraken, des
Wy dezelven van die zyde den Lezer niet kunnen aenbevelen . Intusfchen is dit waer, dat de Heer Vis het on .
derwerp met alle gematigdheld behandelt , des zy, die
nog lust hebben, om het Been deswegens, op nieuw, door
den druk gemeen gemaekt word, na to gaen, dit flukje,
hoe zy ook over dit verfchilfluk mogen denken, zonder
$wetzing aen de ene, en met veel genoegen aen de andere zyde, zullen kunnen doorbladeren .
Redenvoering, uitgefprooken by eenen buitengewoonen Kerkdienst, gehouden door de Proteftanten, to Parys, tergeiegenheid der voltooijing van de Grondwetten des Kyks, en derzelver aanneeming door den Koning, op Donderdag, den
13 van Wynmaaftd, 1791 . Waar achter gevoegd is eene
Vertaaling, van het by die gelegenheid uitgevoerde Zang .
ftuk . Te Duinkerken by Van Schelle , en Comp . 1791 .
a2 . bl . in gr . 8vo .

it den Titel , aan het hoofd deezer Redevoering gefield , kan de Leezer geredelyk opmaken , welke de
U
aanleidende oorzaak , van het opftellen en uitgeeven dee-

zer geweest zy. Schoon zulks op den Titel niet word gemeld, is de Wel Eerwaarde MARRON, voorheen Predikant
in de Kapel van H. H . Mog. to Parys, de Autheur, en
Dr. G . J . G . BACOT de Vertaler, van dezelve .
Na dat do Redenaar tot een grondilag zyner Redevoering de volgende woorden van den Zallgmaker : gy zult de
waarheid ver/taan, en de waarheid zal a vrymaken, gelegt,
en eene korte Vo wafrede en Aanfpraak , beiden, naar de
omflandigheden van tyd en plaats , gefchikt , gehouden
heeft , gaat by over, tot eene beurtswyze ontwikkeling,
van de volgende vier, zo belangryke, hoofdzaken :
i . „ De kennis der waarheid, en de vrije genieting van
„ ons zelf, zyn op eene gelyke wyze de behoefte van
„ onzen Geest, en de wensch van ons Hart ."
tc, „ Elk deezer voorrechten is, door deszelfs weezen,
„ een der middelen tot bet dierbaarfle geluk, dat de
~, Natuur ons verleend heeft ; en echter is dit geluk
S s 5
„ niet

f~$

Al ARRON
„

niet afzonderlyk in bet eene of in bet andere ; maazi

• bet is in de noodwendige vereeniging van beiden . "

S. „
„
„
„

Het Been ten deezen opzichte Waar is van dert
Mensch, alleen op zich zelven aangemerkt, is bet
nog veel mecr, ten aanzien der Menfchen, in dei
taat der Maatfchappy befchouwd . De grootfte gees• fels van deeze zyi onweetendheid en faverny.
4. . „ Eindelyk kunnen wy, in alle deeze betrekkingen a
„ de Voorzienigheid niet to veel danken, die door de
„ vordering van 'ophelderende Kundigheden , uit bet
„ midden van ons al die foorten van verdrukking
„ heeft verbannen, waar onder wy zuchteden, en in
„ derzelver plaats de heilzame beftiering der vryheid
• heeft gevestigd ; een ftaatsgefteldheid, die juist zo
„ zeer alle onze Rechten eerbiedigt , als zy gefchikt
• is voor ooze waare beiangen . "
Voor zo verre wy uit de Vertaling oordeelen mogen,
heeft de VTel Ferwaarde MARRON, in aanmerking genomen
zynde bet kort beftek van eene gewoone Redevoering,
;ran zyn voorgefteld Plan, in een ftyl aan de waarde van
bet onderwerp geevenredigd, met alle mogelyke nauwkeurigheid beantwoord .
Her geheele Stuk, zo wel als de weinige Aantekeningetz
van den Vertaler ademen natuurlyk niets dan de h ecrfchen.
d e begrippen van bet tegenswoordige Franfche Volk , en
wanneer men nit dit oogpunt deeze weinige blades befchouwt, zal elk, van wat Staatkundige denkwyze by ook
zyn mooge, dezelve met genoegen leezen kunnen : tot eene
Proeve van des Redenaars ityl en wyze van behandelwg ,
verkiezen wy de volgende trekken , door 'hem , aan het
Plot deezer Redevoering, gebezigd :
„ Franfchen, laat ons ons geluk en onzen luister ftellen
„ in bet gedep_kwaardig tyditip , waarin wy ons bevin„ den . Yndien de wanordens der Regeeringloosheid onzerz
,, overgang van de verdrukking tot de Vryheid hebben kun
„ nen bezoedelen , laat ons bedenken , dat voortaan de
,, omwenteling geindigd is, en dat wy ons onderhetgebied
„ der Grondwetten van den Staat bevinden . 't Geen hier
„ by nog naar een wonder gelykt ; 't geen wy nog , als
„ een uufteekende weldaad van de Voorzienigheid, moeten
„ eikennen, is, dat uit die zo volflagene omkeering, want
„ van wy getuigen zyn geweest, geen oneindig meet ver„ menigvuldigdte en zwaarer wanordens zyn voortgefproo„ ten ; dat deeze zo wyd uitgeltrekte La dltreek eenlklaps
22 be .
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" beroofd van Wetten , Overheden, Rechtbanken, Kerk• dienaaren , en Arygstucht, niet geheel in den afgrond
i , van verwarring en teugelloosheid is weggezonken . lvlaar,
• wee ons!. zo wy, geroepen onder den Standaard van de
;, Wet, van eene Wet, die bet uitdrukzel van den wensch
• des Volks,-en bet gewrocht onzer Vertegenwoordigers
• is, de fchandelykheden der Regeeringloosheid vernieuw •
9f den ! wy zouden bet juk verzwaaren ; wy zouden de
„ boeien vastklinken by andere Volkeren ; daar bet alleen
• aan ons hangt , om hen mede voor de Vryheid to ge• winnen, door bet voorbeeld van eenen wyzen onwan• kelbaaren, en gemaatigden, yver voor bet Vaderland ."
.pe laatfie Levensdagen van den Abt JERUSALEM. Door
J . F . F . EMPERIUS, Prof. to Brunswyk. Uzt bet Hoogduitsch. Te Haarlem by C . Plaat, I79I . Behalven bet
Voorwerk, So bladz . In gr. oEtavo .

it hoofde der algemene hoogagtinge , welke de Abt
naer verdienfte, door zyne Schriften verU
worven heeft, is een bericht van zyne laetfte levensda.7erufalem,

gen , uit eigen aert, belangryk ; en de Hoogleeraer Emperius
liceft, ongetwyfeld, alien die door 's Mans Letterarbeid
geleerd en gefticht zyn, een uitftekenden dienst gedaen,
met dit verflag algemeen to maken : to meer, daer bet ten
krachtigfte dienen kon, ter verydelinge van een haetlyk
verdicht uitftrooifel, dat die beroemde Man niet als een
Christen geflorven zou zyn .
Men vind bier een
getrouw Verhael van 't beloop van 's Lyders gefteldheid,
naer 't Lichaem en naer den Geest, zins een aenval van
beroerte aen de linkerzyde , op den 9den Augustus, tot
dat by den 2den September des Jaeis 1789, in den vroegen morgen , den laetften adem des levens uitblies , in
den ouderdom van 79 Jaren, 9 Maenden en 2o Dagen .
Wat men van zyne heerfchende denkwyze, in dat tydsverloop, to oordeelen hebbe, kan men genoegzaem op .
waken uit de Schriften, in welker voorlezing, (daer by
ze zelf niet gebruiken kon,) by bovenal eeu welgevallen
had . Onder dezen waren de Christelyke Leerredenen
van den Euangelifchen Leeraer Zollikofer , de Liederen
van Klopfock, de Gezangen van Cramer, Efchenburg en
Spalding ; ook begeerde by eens we] uitdruklyk, dat men
bgm het XVldde Hoofdltuk uit bet Euangelie van 3ohanner,
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nes, (waervan by altyd zeer veel werks maekte) .nog,
tnaels zoude voorlezen. Wyders ! was by, geduurende,
die ongefteldheid , wanneer lichaemlyke ongemakken do
verftandlyke werkingen van zynen geest niet overdwar .
then, beftendig zichzelven gelyk, in de aendoenlykfle erkentenis van Gods Vaderlyke Voorzienigheid ; de gelatendfte onderwerping aen deszelfs goeden en wyzen wil ;
en de heuchelykfte verwachting op ene zalige ontbinding,
die hem, (dat zyne laetfle verftaenbare woorden waren,)
ruim twaelf uuren voor zyn overlyden, zo wel getroosl
deed zeggen ; „ Heden avond, zal God, myn Heiland,
„ toetreeden, en my mynen kamp helpen eindigen ." -Met regt mogt de Vertaler van dit bericht, des, in zyne
Voorreden, zich daeromtrent aldus uitdrukken .
„ kom, fnoode Lasteraar eener edele ziel, die thans
in eene beter Waereld eon zalig lot geniet - lees en word
Kom, Wend der Waarheid ! die den
fchaamrood !
grooten Man naar waarde fchattede, en geniet de vreugde, dat gij u niet bedroogen hebt ; - gij vindt hem zichin den dood zo wel als in bet levers,
zelven gelijk,
zo als gij hem wenschte to vinden .
Kom ,gij,,
die bet Christendom boven alles waardeert, die alleen door
het zelve uwe gelukzaligheid zoekt!
Gij die huivert
bij bet denkbeeld van Deist , Naturalist , enz . , als of de
kom en lees --- lees
naam u reeds kon befmetten,
zie in JERUSALEM den waaren, den fterkonpartijdig
geloovenden , Christen op zijn Sterf bed --- leer van heat
als Christen flerven!"
De Zweedfche flpotheek, naar den tweeden verbeterden druk,
exit het Latyn vertaald . Te Amfterdam by H . Keyzer,
1790. In gr. 8vo . , 195 bladz .

D

D e onbekende Vertaaler van deeze Apotheek heeft zekerlyk aan hun, die zig de tyd noch moette met hebben gelieven to geeven , om zo veel van de Latynfche
Taal to leeren, dat zy dit Werkje zelve konden verftaan ,
eenigen dienst beweezen ; aan de Kunst zelve zien wy ec11ter niet dat 'er veel voordeel door aangebragt is ; zommige
daarin gevonden wordende Voorfchriften verfchillen aanmerkelyk met die, welke hier gebruikelyk zyn, zo als by
voorbeeld de bereiding van de Mercurius dulcis , enz .
Men heeft agter aan eerie L yst van verandexde naarnen gevoegd,

DR{ 2WEEDSCHE Af4THkE1t .

661

onder welke -zommige verbeterd, andere verflimi
merd zyn , ten minften worden daardoor de Voorfchriften
der Geneesheeren zeer omflagtig gemaakt , zonder eenig
under nut to doen, dan alleen dat dezelve een hooggeleerd
aanzien verkrygen .
+roegd,

Perhandeling over de voortreffelykheid van de Operatie der
CataraE, volgens de manner der Ouden . Op nieuws in
gebruik gebragt en verbeterd door den uitmuntenden En,
'gel/ Heelmeester P . POTT .
Door F . BUCHNER, Heel .
eneester. T e Amfterdam by H . Keyzer, 1790.
In gr.
8v@-, 54 bladz .

et cenig oogmerk van den Schryver is, om , by bet
JLj opRreeren van de Cataract, de door den Engelfchen
Heelmeester P. Pott verbeterde manier' der depresfie boven
die van de extraEie , ten terkflen aan to pryzen . Men
ziet uit bet beloop van dit Werkje, dat de Autheur niets
verzuimd heeft, om alles, wat eenigermaate aan zyn plan
dienftig zyn kan, op bet aanneemelykfle voor to ftellen .
En fchoon wy voor ons daardoor nog geheel niet overtuigd zyn, dat zyne aangepreeze manier van de nederdrukkinge der Catarael die van de wegneeniing voor to
trekken zy, erkennen wy evenwel , dat bet Stukje zelve
der leezing van deskundigen gansch niet onwaardig is .
De zaak der Negerflaaven en der Inwooneren van Guinea ;
ingeleverd by het Gerichtskof der Gerechti heid, van den
Godsdienst en der Staatkunde ; of Historie van den Han .
del, en de Slaverny der Negers ; bewyzen van derzelver
Onwettigheid ; Middelen om did to vernietigen, zonder de
Colonie, of de Colonisten, to benadeelen, door B. J . FROSSARD , Bedienaar des Heiligen Euangehums , Secretarir
der Koninglyke Societeit van den Landbouw to Lyon, enz .
Ifte en IIde Deel . Uit het Fransch vertaald . 's Hage by
1 . van Cleef, 1790. In gr. 8vo . , 644 blaaz .

'er eenig onderwerp , bet welk de, aandagt van alle
overwaardig mag genoemd worden ,
IdansMenfchenvrierlden
is bet gewis
In dit Werk vind
de zaak der Negerflaaven.

men alles byeen gebragt , bet welk ten voordeele deezer
waarlyk ongelukkigen kan en mag gezegd worden ; de Teg e n-
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genwerpingen, door veele tegenflanders om hun het alp*
meene recht der menschheid to laaten genieten, wordett
bierin bondig en zaaklykwederlegd : veelen van onze Land,
genoo1 n, die almede nog tot dat,zoort behooren, voeren :
onder andere bewyzen tot bet bybehouden der Slaaverny,
nog deeze twee bedenkingen aan : vooreerst, dat de Slaaven in onze Colonien veel menfchelyker dan by anderd
Natien •behanideld warden • en ten 4ndereu, dat men, doom
deeze Metlfch~en hutyue Vryheid to geeven , bun veel onge •
lukkiger z1oude maakeli, 4 dat men dezelve in cene maauge
werkzaamheid als Slaaven behoud . Wat de eerfte jegen.
llverping betreft, dit is gewis billyk en pliettmaattg, en
daarenboven voordeelig voor den Eigenaar zelve ; wit de
tweede tegenwerping betreft, hieraan ontbreekt bet bewys,
en, indien men deeze fpeculative zwaarigheid op dezelfde
wyze wilde oplosfen, dar, ontbreekt bet voorzeker niet aal*
tegenbewyzen ; voorts wyzen wy onze Leetet`s tot bet We&
zelve, 1iun - verzekerende, dat, indien zy onbevooroordeeld
bet zelve doorleezen, hun ganfche hart met bet onze door
medelyden aangedaan, wenfchen zal, dat 'er eenmaal mid*
delen uitgedagt, en by der hand mogen genomen worden,
om deeze der menschheid onreerende Slaavenhandel to doen
op houden .
De Vertaaling is vloeibaar, en leest zeer wel .
De Vriend der Natuur en van het Bur gerlyk Leven . Ben
Leesboek voor de hrienden van het Menschlyk GeJlacht .
Door K . G . C . BARTH . Naar het Hbogduttsch . To Amr
/teldam by A . B . Saakes, 1791 . Behaiven bet VoorJerk., i 3o bladz . In octavo.

Zyne Land- en Ty4genooten op to leiden ter aandag .
l~ tige befchouwinge der Natuure, en hun eenige leer-

zaame otlderrigtingen , die in 't Burgerlyke Leeven to ftade
komen, aan de hand to geeven, is het hoofdbedoelde van
den Opfteller deezer Papieren ; die verfcheiden bedenkingen behelzen , welker overweeging haare nuttigheid kan
hebben . Zig, by den aanvang aan de Natuur toegewyd
hebbende, gaat by na, welke de voornaamfte oorzaaken
zyn, dat Bo weinige menfchen zin en gevoel van bet
groote en fchoone in de Natuur hebben ; en hieraan
hegt , by eene Voordragt van middelen , welken dienen
kunnen, om die onverfchilligheid en ongevoeligheid te .
gen
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gen to gaan , en zodanige menfchen , by wie dezelveit
post gevat heeft , daar van to bevryden . Lene daarop
volgende befchouwing, van de opgaande Zon verleent
Wydaartoe eene leevendige aandoenlyke opwekking .
ders ve~tigt de Autheur zyn oog op bet .l3urgerlyke Lee •
yen. ; en merkt yvel byzonder aan, van hoe veel nuttigbpid het ,zy, elkapderen behulpzaam to weezen door verandige r` ad eevingeu, en die beiaogrlyk gade to flaane
,e; dier ge egenheid voegt by daarneveus tenige wederleggende waarfchouwingen, tegen etlyke ojigegronde beer,
fchende denkbeeldeu en bygeloovigheden, die nog maar
al to veel in, zwang 'zyn . Hieromtrent-va1t zyne opmerkvooFingeuomatk gevoelen van veelen ,
zaamheid op
tegen remand, 4l~ rood hair heeft, in de valfche voor •
lt align, die rood lair liebben, valfche
onderielling, Ji
Amenichelt zyn . tven zo pant by zig aan , tegen bet ydel
verontrustende denkbeeld, dat -ons f n veroorzaakt
zou wordeu, wanner een Vogel onge weggeworpen of
uitgevallen hairen opggraapt , en onddr , zyn . Nest verwetkt. Veclligt oordeelen zommigen , bier to Lande, dit to
belachlylt of to melden , en ondertugphen zullen zy zelven misfchien eon niet min befpotlyk denkbeeld aankleeven, wax tegen de 1-Jeer ,$arrn, zig vervolgens verzet :
t .hct Weir gemeenfyk,, pp Vrydag veranto wegten
dert, dat de Vrydag byzonder goed,is j om nieuwe onderneemingen to beginnen ; en dat mep, yooral, des Vry.dags de Nagels meet fnydeu, ; wear door men, ongerymdlyk en bygeicoyig, aan den Vrydag cone byzondere geheime weldaadige kragt toefchryft , tgrwyl die zekeriylc
geen voorregt van zulk eene natuur lic fr , boven den
Woensdag of eenlgen anderen dag der weeke . Op cone
dexgelyke °wyze leant by zig aan, tegen eenige bygeloovigheden op Kersnagt, en by do doodei, Waarvan,ook
zommigen of 1'oortgelyken nog by onze Laudgenooten pleats
heh~en . Niet minder ernflig laat by zig verder uit over
bet overf}andige en wreede, by bet wiegen der Kinderen y
als mede by het gebruiken der Zuigpop of Lurkprop,
oni de kinderen to flillen .
Hieraan volgt een verhaal
van ecn ongemeen geduld van een Kwikflaart, die jongen had ; waaruit by cone les afleid voor ongeduldige
gmdervoedfters ; en hieraan hegt by eene korte befchry=
ving van den Kwikftaart. Dus op de Nataurlyke HistoTie gevai1n zynde, zo maakt by verder ook ;gewag van
ale Padden, en van een Wolk van Muggen, dat hem aanlei-
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leiding geeft, om het voorkomen van ohrype beoordeelingen, door een naaritig onderzoek der zaaken, aan to
pryzen . Wel inzonderheid bedoelt hy, met betrekking
tot de Padden, tegen to gaan, het geen men gewoonlyit
voor waar houdt, wegeils de gezworene vyandfchap der
Padde en Spinne ; (*) uit kragt van 't welke veelen de
vertelling van den Monnik, op wiens mond Gene Pad
zig vastgehegt had, welke eene Spin met haaren Angel
zou dood geftoken hebben, voor eene- ononiftootelyke
waarheid aanneemen .
„ Uit eigene ervaaring (dus last by zig deswegens uit)
zal ik nu ten beste der goede zaak een paar woorden
zeggen, en . . door een voorbeeld a2ntoonen, dat de voorgewende vandfchap, tusfchen de 'Padden en Spinnen,
nietg meer of minder dan een yerdithtzel is.
„ Ik heb zely eene taamlijk gioote Veldpadde gevan .
gen , en in een ruim glas over de veertien dagen bewaard, om dezelve recht nauwkeurig to kunnen waarneemen . Mijne Voedfterlingen waren over de grauwe
gevangene zeer verheugd , en onderhielden dezelve stet
Vliegen, en voederdenze gelilk eene grdene' Kikvorsch .
Reeds des anderen daags naa haare gevdngenneeming,
de Vliegen, die in 't glas waxen, happig op.
wing
Nu begun ik mijne Waarnee3ning ttlet de Spinners . 3k
vong zes of agt groox Spinner , zoo grout als ik" 'et
kon bekomen, en iiet ze alle op eens in bet glas loopen,
om nu to zien, welke 13et vijandelijkite met de Pad zoude
omfpringen . Ik dacht, ddne van de us of agt Spinner
zal de Pad zeker wel fteeken .
Maar zie daar , ik
wagtte to vergeefs naar deze verfchijning . De Spintien liepen zeer vreedzaam rondom haar, en ook op haaren rug
been, en deeden haar geen het thinfte feed . Maar eer ilt
'er op dacht, ftelde de Pad zich in eene zekere overeind
ftaande houding, en vong dezelVen s eer 'er een kwartier
ours om was, voor mijne en aller aanwezig zijnde oogen op,
en beyond zich daarop zoo wel, als na bet ombrengen der
Viiegen van den voorigen dag.
„ Dee-

O „

Waarfchijnlijk is de Padde, door haar donker, fchuw
gezigt, door haare lichtfchuwende levenswijs, dompig verblilf,
en den knoflookagtigen reuk, welken zij verfpreidt, wanner zij
gejaagd wordt, verdacht geraakt, vergiftig to zijn . Want dat de
Padden wezenlyk vergift hebben, fchiint alzoo verkeerd to zijn,
als de voorgewende antipathie tusfchen deze Dieren en de Spintien ."
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„ Deeze proeven heb ik, meer dan tienmaalen, dagehjks verfcheidene reizen herhaald, en alle de mij be .
kende zoorten van Spinnen , de Huis- Kdp- en Waters
fpinnen opgevangen , en met de Padde mede opgeflooten . De Pad verflond dezelve alien, en wel ten uiterfte
happig, en de Spinnen lieten de Pad geheel onaangetast .
Toen ik dit veertien dageu lang waargenomen had, en
bet altijd bij bet zelfde bleef, fchonk ik mijne Vliegenen Spinnen-vreetfter haare vrijheid weer.
„ Wanneer 'er nu nog eenige vijandlchap moet plaats
grijpen, zo heeft zij plaats tusfchen de Pad en de Spin,
maar niet tusfchen de Spin en de Pad . De Spinnen
hebben geenen angel om to iteeken ; gelijk de Bijen en
Wespen ; maar aan den kop twee dunne lange haaken,
welke haar daartoe dienen moeten , om haaren roov,
Vliegen of Muggen, daarmede vast to houden ." (*)
[(*) De Waarneemingen van Rofhl met verfcheiden Spinnen en
allerhande zoorten van Padden , zo met de Spinnen aan to hitzen , om de Padden to kwetzen als met die beiden in vryheid
to zamen to laacen , verzekeren ons genoegzaam, dat die zogenaamde vyandfchap een lonrer voorgeeven •is . Zie R6SEL Nat.
Hist. der Infec7eL . IV D . bl . 200 .]

Horatius Flaccur , door R . VAN OMMEREN, RecQuintus
tor van het Gymnafium to AmJterdam . Te Amferdam
by P. den Hengst, 1789 . In gr . Svo, st¢ bladz .
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D e Heer VAN OMMEREN, die bet Amfteldamsch Gymnafium tot zeer veel nut en eere verftrekt, heeft in
twee uitmuntende Redevoeringen door hem in bet Genootfchap Concordia 8 Lzbertate, to Amfterdam, gedaan,
dell beroemden Q . HORATIUS FLACCUS, eerst als Mensch,
en ten tweeden als Burger van Rome, befchouwd . Deeze
beide Redevoeringen maaken, met en benevens een groot
getal letterkundige en belangryke Aanmerkingen, of Aantekeningen, den inhoud uit van dit boek ; in bet welk
men op elke bladzyde zo veel geleerdheid als oordeel en
vernuft gewaar wordt . In een mannelyken en onopgefierden ffyl befchry"ft by de geboorte, opvoeding, levens .
wyze en bet karakter van then uitmttntenden Dichter,
meestal opgemaakt uit deszelfs fchriften , wiens geese
men in deeze Redevoeringen vindt opaeilooten . Lit deLETT . 1791 . NO . 14T t
zel-
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zelve blykt, dat I30RATIUS, de bekende gunfteling vdti
MItCENAS, de menfchelyke zaaken meestal met een war
tvysgeerig oog befchouwd, en then weg , welke alleen
tot een gelukkig leevefl leidt, heeft ingeflagen . Ten dee .
zen opzigte moet men weeten wat bet geluk van eea
Romein in die dagen uitmaakte ; wordende door den Redenaar dus karaktermaatig voorgedraagen .
„ Het hoofdvermaak van een' Romein was to zien, op
dat hij feeds voor zijne werkzaame verbeelding flof zoude
hebben ; on, wanneer hij hoorde, moest bet gefprookene
ook dus ingericht zijn , dat zijn verbeelding bier uit haar
voedfel kon tiekken ; buiten deeze aanleiding bleef hij
werkeloos, en gevoelde niets ; doch wanneer men zijne
verbeelding en gevoel beiden in working wist to brengen, alsdan was zijne ziel tot alles groots en buitengewoons bereid ; alsdan wend hij den Tijrannenmoorder,
een At godendienaar, een Held, of een entfermend MenDe ganfche gefteldheid van Rome droeg
fchenvriend .
kenmerken van deeze neiging ; bet Raadhuis , de VieKfchaar , bet Leger , de openbaare Plaatfen, Tempels,
Schouwburgen, beweezen op de luisterrijkfte wijze deeze
algemeene geaartheid der burgeren ; deugd en ondeugd vonden bier een' gebaanden weg om tot de bar .
ten to naderen : - de braave cICERO en de booze ANTOrvlos, de befchermer der Vrijheid, en de gekroonde Gewel .
denaar, wisten zich hiervan met bet gelukkigst gevolg to
bedienen . De rookende dolk van LUCRETIA fchonk aan
Rome haare vrijheid ; de lidtekenen van eenen armoedigen
Burger , de doorFookene boezem van VIRGINIA, redden
haar van de heerschzugt der Aanzienlyken ; en de bebloede
tabberd' van C MAR onderwierp haar aan een altoos duurcnde flavernij ; (*) -- het algemeenebest , bet belang van
den flaat van bet Vaderland , dit afgetrokken denkbeeld,
bet welk bij bet pros des Volks meest verwarde begrippen, en dus eene geringe of zeer verfchillende liefde voort .
brengt , was overal zichtbaar onder de gedaante ceuer
fchoone en gewapende Godin, welke niet alleen in de j on.
ge helden van Rome haare minnaars, aanbidders en befchermers vond, maar welker Beeldtenisfen, Altaaren en
Tem(*) j J. ROUSSEAU Emile. Tom . III . (Amfi . 1762) p. 146,
147 . Pruisfens groote FREDFRIK maakt dezelfda Aanmerking
omtrent het Volk van London ; ©eurru Pesthumes. L . I . C . 1 .
(Amft .) 11$9.) p. a1 .

:OOOR R. VAN OMMIi:REN.

Tempels ovel' den aardbodem verfprcid waren, en welke
dus zelfs de woeste Volkeren voor den glans hal\fer Majefieit deed nederbukken (*); - de Vrijheid, dit dierbaar
pand v.an de bebeerfchers der aarde; de Vrede, Dapperheid, en zo veele andere deugden, waren hieraall haar be..
fiaan, haare bewonderaars ~ verfchuldigd. - Hier in yond
de jonge Krijgsheld zijne aanmoediging om voor zijn Vaderland te fierven. Hier door wist de Burgemee5ter
van Rome aan zijn a:mzienlijk Ampt (t), en de adeJijkc
Afflammeling aan zijn oud GeOacht 6enen bijzooderen luister bij te zetten. (+) _
Met een woord ~ Rome was
De invloed van deeze neiging op den
hier door Rome." Godsdie1Jst en Alleenheerfching van dat Gemeenebest, wordt
vervolgens op deeze wijze bdchreven.
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(*) Vid. D'ARNAUD de DItS nIJf.PfJ'pOI~, Cap.
(0 LlVlUS L. IX: Cap. 5- Waar hy van den fchandelyken
Vrede by Caudiull: (naar des Rectors vertaaling) fpreekt: TDe11
beroofde 111m de BlIfgemeestelS 1'alZ htmne Gerechts - dunaaren eft
fcheUlrie hun het Gmeraals- gewBad ')Jan het lyf; welle gezfcht bJ
die zelfde So/datlten, welke hen kort te vooren verlJlensdt, /?It ann
lie vyfJnden Iradden wtllm ()l'erge}'e1Z of verfcheurm, zulle een mew
lIedogen vel wekre. dnt ieder yan hUll. :llyn eigen onge/uk ,'ergeetense. ')Jan daze !ewetfing rler Itr;oge MaJeJle,t, eYIn als ')Jan een'
hetltgfche1lnis, de oogen (Jfwetldde. Het gevolg, het wclk de
Wysgeer vall Gene')Je hier Ult trekt. had misfchien de aalldacht
del' Europifche Vorftelll verdient; fchoon het aan den anderen
kant ook zeker is. dat deeze uiterlykc luister geenen duurzaa.
men indruk op de hanen van een Yolk zal maaken. ten zy 'et
by hetzelve eene zekere malice van blindheid en bygelooC
huisvesce, welke men nogthans by aIle Volken , en in aUe cyden,
niet kan vooronderftellen. Emile Tom. III. pag 145.
(D POLYClUS Hmortnr. L. VI. Cap. SI. 5z. :Hwaar hy ver·
haalt, dat, wanneer mell te kome den Uitvaart v:m een aanzien·
Iyk Man vierde. zyn Lyk op de Markt ten toon gefleld werd _
meemyds overemd flaande; terwyl door eenen zyner Naastbe.
fiaanden of Vrienden. eene Lofrede uitgerproken werd; dat
vervolgens zyn Beeldtenis m het Voorponaal van zyn hui, gee
plaatst werd; dar deeze Beeldtcnisfen by een volgende Lykftatie.
overeeukomllig den ftand van clen Overleeden~n uirgedoscht. en_
met aile de eertekenen van hunne Ampten verlierd, op Wageos
vooruit reeden. en op de Mllrkc naar rang op hunne yvooren
Zetels geplaatst werden. En, yt)egt 'er vervoJgeos by: Ben

eer- en deugdlie··elid Jongeling zoude htzwaadJk tlders een [chll.
ner fthouwfPei kum~en ')Jmaen.
Tt~
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e indruk , welken de Godsdienst op bet hart van tien 11 ;0•
maakte , king niet of van done en of etrokkene Redeka .
,re Ingen, welke bij den zinlijken mensch m het algemeen, en
bijzonder bij een Volk van zo een fijn gevoel en levendige
verbeelding, weinig zouden uitwerken ; zichtbaare blijken alen
van bet beftaan en de almacht der Godheid overtuigen ; de'Fijber moest de fchoone Paleizen der Stad en de vrugtbaare Valleijen van Latium overftroomen ; - de Aetna
moest zijne brandende mgewanden wijd en zijd over de
Kusten van Sicilie en Italie uitwerpen ; - een vuurige Komeet of Noorderlicht moest den ganfchen Hemel in vlammen zetten ; men moest JuPPItER in den Donder hodren
fpreeken , en aan een' onbewolkten hemel zijne gloeiende
vuist zien fchitteren ; - alsdan nam geheel Rome het
treurgewaad aan ; de Tempels ftroomden van de fchaare
der biddenden ; men kuste de drempels en wiesch den
grond met zyne traanen ; - alsdan dacht men zyn voorigen levensloop aandachtig na ; alsdan gevoelden een AvGUSTUS , VIRGILIUS 2 HORATIUS, hunne harten onwillig
door eene angflige vrees beklemmen, en zelfs de Verlosfer
van zijn Land vreesde, door eene daad van geweld, fchoon
inderdaad roemwaardig, der Godheid, wier groote eigenfchappen en bijzondere fchikkingen voor hem verborgen lagen, deeze geduchte tekenen haarer grimmigheid to hebben afgeperst. Van bier dan, zelfs bij de grootfte zielen, die Godsdienftige vreesachtigheid en bijgeloof, die
hen zelfs in nietigheden den vinger der Godheid deed aanfchouwen ; van bier, dat de vuurige heldenmoed van geheele Legers door een min hongerig kieken werd uitgebluscht ; en dat een gansch vertoornd Volk, bet welk als
de bruifchende Oceaan alles dreigde to verwoesten, door
bet ftaatig gelaat van eenen Wigchelaar, en de toevallige
vlugt van het onnozel gevogelte , zijne gramfchap afleide .
„ En niet alleen deeze natuurlijke verfchijnfelen, niaar
hunne zinlijke begrippen van de Godheid in 't algemeen,
hunne onweerftaanbaare neiging om den onzichtbaaren on
onzichtbaar werkenden geest to zien, en zich telkens to
kunnen verbeelden , zette aan bet bijgeloof eene onbepaalde kracht en luister bij . Deeze herfchiep de Godheid in een Weezen, aan den mensch in deugden en eigenfchappen gelijk , doch in alien opzichte grooter ,
fchooner en voortreflijker ; her uit wend bet fcheppend
ver-
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vernuft der nude Kunftenaaren gebooren ; hier nit kw
de heerlykfte Tempels , de fchoone Ideaalen der ou
ten voorfchijn .
En gelijk dus dit verzinlijken der
heid eenen onmiddelijken invloed had op de fchoone
ften, zoo had den deezen wederkeerig eetl verbaazend v
mogen op den Godsdienst zelven . Uit de heerlijkheid der
Woonplaats van DIANA to Ephefen , en van JUPPI'r & op
hot Capitool van Rome, moest men van zelf tot de
baarheid en grootheid van den bewooner beiluiten ;
zagverwekkende Standbeelden van JUPPITER to Olympia ,
en van MINERVA to Athene, dwongen zelfs den ongodsdienftlgen aanfchouwer hen to vreezen on to eerbiedigen ;
en de bekoorlijke beeldtenisfen van APOLLO en VENUS vervulden de jeugdige harten , met zulk eenen diepen eerbted
en liefde, dat Been tijd of leeringen dezelve konden uitwisfchen ."
Op deeze en foortgelyke wyze wordt do toe(land en de
gefchiedenisfe van Rome, geduurende bet leeven van iioRATIUS,en zynen vriend AUGUSTUS, flerk toegelicht en opgehelderd . Aanmerkelyk is dus ook, ten deezen opzichte,
de verandering in bet karakter van AUGUSTUTS , voor elkonderzoeker der Romeinfche Historien . Rome, die voor.
been vrye en achtbaare Stad , zuchtte een tyd lang onder
de heerichappy van eenen verachtelyken Raad , van een
verdorven en omgekogt Gemeen , en van uitheemfche en
toomeloze Krygsbenden .
Dit gefchiedde onder de beftuuring van bet Driemanfchap , van bet welk OCTAVIUS
(nad,-rhand AUGUSTUS,) en MARCUS ANTONIUS , gunfteling der wulpfche CLEOPATRA, de ©vergeblevene Voriten
waren . Doch zo dra OCTAVIUS zich tegen MARCUS ANTONIUS verzet , en met behuip der Gemeenebestgezinden,
Rome den Vrede bezorgd had ; toen veranderde alles ten zynen voordeele ; en voornamenlyk om dat by zich zelven,
ten voordeeie vaii bet algemeen , veranderde . De wraakgierige Drieman, die bet afgehouwen hoofd van BRUTUS
had mishandeld ; die den Hoofdfchout Q . GALLIUS , op eea
b,loot vermoeden van geweld met zyne eigene hand de
oogen had uitgetlooken ; en then men de ongelukkige en
cm genade fmeekende Burgers van Perufta had hooren
toeroepen, dat zy allen zouden fterven ; deeze was nu in
den goedaartigften Vorst veranderd, die met den Drieman
OCTAVIUS piers dan de uiterlyke gedaante gemeen had . De
openbaare veiligheid werd door hem overal herfteld ; de
-ferwaarloosclq Landbouw aangemoedigd ; de voortteeling
Tt 3
be-
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derd ; de ongebondenheicf beteugeld ; Itallell door
lantingen bevolkt ; de Wingewescen en Steden der
enooten met Voorrechten befchonken,, en de woeste
en door de Wapenen to onder gebragt ; met een woord,
ne ganfche handelwyze toonde , dat by om den naani
van eenen goeden Vorst , en de liefde zyner burgeren to
erla
n, niets wilde ontzien, en dat by liever alle de tedige neigingen van zyn hart wilde fmooren, dan dit
hd genoegen ontbeeren, Van bier, dat by de misdaaden zyner afhangelingen gereedelyk ftrafte , um van
geene ourechtvaerdigheid befchuldigd to worden ;
Van bier , dat by zynen vyanden niet alleen vergaf,, maar
ben zelfs inet weldaaden overlaadde ; en dat by over zyne
voorige wreedheid openlyk berouw toonde ; Van
bier, dat by de misflageh en beledigingen zyner Vrienden,
gelyk AGRIPPA en ALECErAS , met vriendelykheid beantwoordde ; en de floutfte uitdrukkingen van fommige Raadsheeren geduldig verdroeg, ja dat hyzelfsLasterfchriften, te .
gens hem uirgcfhooid , niet met geweld onderdrukte,
maar met bedaardheid wederleide ; door welke middeleu
by ook fpoedig den innerlyken wensch van zyn hart ten
vollen vervuld zag .
De Heer VAN OMMEREN bedoelt bier niet (dus vervolgt
by als Redenaar, bladz . iS3 .) „de kunftige vleieryen van
eenen kruipenden Raad, of van belangzoekende Amptenaaren, of de dierlyke gunstbewyzen van een verblind of
omgekocht gemeen ; maar alleen die eenvoudige blyken
cener welmeenende liefde , welke eene kunftige vleiery
nimmer in ftaat is na to bootfen . De blyde Landman,
zyhe vfeedzaame en ryk gezegende Velden met een vergenoegd gelaat aanCchotiwende , bezong zynen lof in
cenvoudige Liederen ; -- een flervend Huisvader heval met eene #1aauwe flew, aan zyne Erfgenaanien, dat
zy den Goden op bet Capitool, door eene plegtige Offerande, zouden clan kzeggen, d .u zy bet leeven var' AuGUSTUS tot dus verre gefpaard hadden ; -+--- bet volk
richtte een Stardbeeld op vOOr den Geneesmeester niusA,
den herftefler zyner gezondheid ; ja de ganfche Raad
en bet yolk van Rome bcfchonk hem met den fchoonften
eernaam, wvelken tmmer cehig Vorst is to beurt gevallen ; en de braave aIESSALA, aan wien deeze last was
opgediaagen, verrichtte denzelven met deeze woorden : Dt
Goden geeven , o Cafar, dat dit voor u en uw huffs gelukGig zy ; (*4r g in dee4en wensch oordeekn w~, dat ook de
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velvaart van het Gemeenebest bevat is :) de I aad t

yolk van Rome begroet u uit eenen mood als t'ad
Vaderlands : waarop AUGUSTUS fchreijende antwoo
,paar ik mynen wensch verkreegen heb, vat zoude ik t
verder van de onfterflyke Goden affmeeken , dan dat zy
my deeze uwe eenpaarige genegenheid tot het einde mynr
kevens willen vergeenen .
i n zouden wy dan Ho

niet kunnen vergeeven , dat by zyne item met d
zyne edelfte Vrienden, van het gauiche Romeinfche
paarde, en den afweezigen Vorst toeriep : Gelyk een

Mooder haaaoen Zoon, wien de onftuimige Winden federt langen tyd van de Vaderlandfche Kust afweerdena wenscht to
orrhelzen , en haare oogen Met van het Strand of wendt ,
dus wenscht eok het Vaderland,met een kwynend verlangen,
tzaar uwe to rugkomst F"

Aan deeze Proeven, kan men genoegzaam opmaaken,
van hoe veel belang dit Werk voor den Dick. en Letterkundigen Liefhebber is . Wy hebben , om niet al to
ver uit to loopen, verfcheidene Aante(teningen van den Autheur weggelaaten ; doch wy kunnen onzen Leezeren verzekeren, dat zy meest gewigtig zyn, en tot opheldering van
het gezegde dienen . Dezelve betlaan sneer dan de Redevoeringen zelve, en leveren verfcheidene fraai vertaalde
plaatfen van Latynfche en GLiekiche Dichters op ; benevens verfcheidene zeden, gebruiken, en gevoelens, der oude Volken ; geltaafd door Hlstorifche bewy4en en gedenkftukken .
Jlandboek of Historifche en Staatkundige herhandelingen .
Na de zevende vermeerderde Uitgave van wylen Profesfor
GOTFRIEI) AC HEN WALL'S
Staatkundzge
Verhandeling
over de tegenwoordige voornaamfte Ryktn en Vclken van
Europa . Uzt het Hoogduitsch vertaald, opgehelderd, en
met aanmerkelyke Byvoegzelen,, alsmede een Aardrykskundzge Schets, verrykc door S .-G. Ifte D . Ille St . Behelzende : Spanje met de Inleiding .
To Rotterdam by
N . Cornel , 1791 . In gr. 9110- , 264 bladz .
Ltj

Werk
V zelfs, welkers Vertaling thans voor ons legt,

Fl is, zo door de byzondere vlyt en kunde van des-

zelfs Autheur ACHENWALL, als door de fcherpzinnige en
geleerde Aanmerkingen en Byvoegzelen van eenen SCHLOZER CU SPRENGEL, voor een der beste Leerboeken over
Tt t
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atkHnde bekend . Ook is de onderneeming otn dit door.
te Werik in bet Nederduitsch to vertaalen, en voor
Gewesten gemeenzamer to maaken, uit then hoofdo
to pryzen : gaarne wenschten wy zulks ook to kunnen
zeggen, van de wyze, op welke de Heer S . -Z . dit ondernoomen en volvoerd heeft .
voornaamtle vereischten van een dergelyk Handboek,
, als bet , volgens onzen Vertaler, ten nutte der
, uitgegeeven word, zyn duidelykheid en nauwkeurigieid . Hoewel nu de algemeene Inleiding van dit Werk,
en bet Hoofdftuk , betrekkelyk SPANJE , vooral door de
kundige en fchrandere Aanmerkingen van SCHLOZER, by
de zesde Uitgave , (1781) in het oorfprongelyke, hierin
uitmunt, zo toont echter de Vertaler, dit in geenen deele
gevoeld to hebben : Hy heeft namentlyk kunnen goedvinden, by let vertaalen van dit Werk, zodanige verfchikkinen , ophelderingen en byvoegzelen zig to ve+ oorloven , ak
y het gefclliltrt voor zyn plan oordeelde, (Zie des Verta3ers Voorbericht, bladz . 5.)
Wat bet plan van den Heer S -G . geweest is, kunnen
wy niet beflisfen ; dat by echter tot bet bovenftaande geenzints
was bevoegd, zullen ons eenige voorbeelden, welke ons,
by bet opfiaan van dit Boek , in bet oog zyn gevallen,
leeren .
Op bladz . g. §. : . (Want dit behoort tot de By-ooegze .
left van den Vertaler) zegt by ., - de Regeerings-vormen
onderfcheidt men, in, eene opperheerfching ( .Despotismus,)
4lleenheerfchzng, (Monarchia,) enz . Welk eene verwarring
van begrippen! Wist de Vertaler dan niet, dat Monarchie
nede eene opperheerfching is, en Despotismus, billyk, eene
willekeurige wreede heerfchappy genoemd word?
Wy verwonderen ons , dat de Vertaler in een Leerboek
voor de Jeugd , onder meerdere , de volgende onverflaanbarei flelling als op bladz . 5 . C. S . voorkomt , to
weeten : under eene volJtrekte Regering is de Burger, Slaaf,
heeft durven ter neder flellen : maar nag meerder, dat
by, in een Staatkundig Werk als dit , de Schriften van
TRENK aangehaald, en aan IEPAn7INONn .AS, even als aan juLIUS CIESAR, Krygskundige Werken heeft toegekend, zie
bladz. 6t, 62. S. 9I . Zodanige Werken door EPAAIINONDAS nagelaaten , helyden wy edelmoedig niet to kennen .
Indien echter de Beer S . -- G. dezelve mocht bezitten ,
zoude by aan bet Gemeenebest der letteren eenen meer wezentlykert dienst to doen, met dezelve aan bet iicht tc brcugen %
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gen, dan by den beminnaaren van Staatkundige Schr'
met de uitgave van deeze vgrminkte, en zonder o
zamengelapte, Vertaling gedaan heeft . ,
Dat wy met deeze Aanmerking den Vertaler geen
onrecht doen, kan uit bet volgende blyken : - de fmaak
dezer Wetenfchap , (zegt by bladz . 86. § I I5.) wakkerde

dan aan, en nu voegde men de afzonderlyke Befchryvin ,,sn
der Ryken by elkanderen, en de eerfte algemeene Hist .Aie,
hoe gebrekkig ook , zag het licht : -- tot dat CONRING het
befluzt nam om ook de Staatkunde op de Heoge School to leeraaren, HELMSTAD en OTTO breide deeze Wetenfchap meer
en meer uit, en het is de laatften ^wen Wy in dit vak wel
het meeste verfchuldigd zyn . Wie ziet hier niet hoe de
Vertaler Algemeene Historze en Staatkunde met elkanderen

verwart, en hoe by HELMSTADT, eene Univerfiteit in den
Nederfaxifchen Kreits geleegen , voor een Profesfor fchynt
a
to zien , gelyk OTTO was , zonder eenig gewag to
mnaken van den laatften , dat by n am . d e eerfte was,
lie de bronnen opgaf, waar nit by gefchept had?
Bladz . 9o. § I i9 . Zegt by, dat Aantekeningen , die

incest uit getallen beitaan zeer nuttig zyn, mits dezelven
door eenen BUSCIIING, SCHLOZER , SPILENGEL, RIESBFCK,
enz . zyn opgefteld : deeze laatfle echter, lien by ook (§ 76 .

in not .) BISBEEK noenit , word van veele Staatkundigen,
met her meeste recht, over zyne Briefe eines Franzofen, befchuldigd dat zyne opgave in getallen meest altyd d la francafe, dat is zeer onnauwkeurig en onzeker, zyn .
Bladz . 92 . § 120 . plaatst by (misfchien tot opheldering) onder de Werken van SCIIL6ZER, SPP.ENGEL en anderen, die de Staatkunde niet weinig licht byzetten, le
droit public de l'Europe par DIABLY ; een boek , dat enkel
her Staats - recht bevat, en dus, by de opgenoemde Schriften, over de geheele Staatkunde handelende, in her geheel
rliet behoort .
Bladz . 93 . § i . word, onder de boeken, betrekkelvk
tot de Staatkunde van Spanje , genoemd : E. Mufio, ;7:
lnd : Schmedii, Helmftad 1702, 4to, wie kan hieruit dent
waaren tytel van dit Staatkundig Werk opmaaken ? by
heeft bier willen of zullen fchryven : .7. A. Bofii Hzfpanice ,

Ducatus Mediolanenfis, & regni Neapolitani notitia, e mufeo Schmidii, Helmftad 1702., 4to . Hoe is her toch mogelyk, dat de Vertaler, welke, zo als nit deeze proef blykt,
de Staatkundige Schriften , zelf niet by hun naam , kent ,
;is heeft durven vermeeten, orp, in dit Werk, verfchikkinT t 5
gen,
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phelderingen en byvopgzekn to maaken! Wenfchelyk

t , dat by zig maar tot eene nauwkeurige woordeertaling bepaald, en de wezentlyk ophelderende Aanl
nierkingen en Byvoegzelen van SCHLdZER en SPRENG$I.
d by gevoegd had .
Bet een en ander vertrouwen wy genoegzaam to zullen
zyn, o'tn den Heer S . - G . to overtuigen, dat by geen bet
nrlnDe recht heeft, gig op de waarde vah zyne ophelderingen
en bq~oegxelen to beroemen : ook heeft by geenzints beantwoordtan zyn plan , om dit Boek noch to langwylig noch
to kosff)aar to maaken : (Voorbericht bla4z . 5.) althaus, by,
heeft niet alleen door onnodige uitbreidingen van de beknopte paragraphen van ACnENWALL, maar ook door bet
byvuege4 van eene Geographie van Spanje , (van wien
overgenomen , zegt by niet) uit een gedeelte van bet oorfprongelyke Weak, welkers eerfte Deel, Spanje, Portugal
en Engeland bevat, ten geheel boek zamengefteld . De algemeene en byzondere Staatkundige Tafelen, welke by nit
CROME, zonder zulks echter op to geeven, heeft overgeiromen, heeft by voorzeker met reden agter deeze zogenoemde Vertaling geplaatst ; maar hoe eene breedvoerige
Aardryksklinde, by een Staatkundig Werk , vooral, indiert
men kosten vermyden wil, to pasfe komt, bekennen wy niet;
to begrypen : voor bet avenge ontfieren de flordige druk,
en bet verbazend aantal van fchryf- en drukfouten , byzondcr •i n de naamen van Duitfche en Franfche Schryvesen , dit , in bet oorfprongelyke zo nuttig, WeCk, terr
ferkften .

Engeland, door j . w. VAN ARCHENHOLTZ , uit het Hnog,
Tweede Deel.
duitsch vertaald, door j . c . PELLETIER .
Te Amfterdam by A . B . Saakes, 1791- In gr . oftavo s
3o3 bladz .

fle

t geen we van den aart eleezes Werks, en deszelfs
uitvoering, by de Nederduitfche afgifte van bet eer ,.
vinden we, op bet doorfie Deel, gezegd hebben
bladeren van dit teede, ook ten deezen aanzien alieszins
Des Schryvers opmerkzaame geest , geduubevestigd
rende zyne verkeering met de Engelfche Natie, op bet
chi.,
( 4) Zie N. .1.

r1i. Letteroef.,

11 D., b1 . 200 .
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eharat'ter, de zeden en de gewoone handel- en leevenswyze
van dat, zig zeer flerk onderfcheidende Folk, zo in hooer als in laager fland , heefc hem in flaat gefleld, om
ieer van cen joist verflag to geeven ; waardoor men de En
gelfchen,, al vry naauwkeurig, zo van de kwaade als van
de goede zyde, kan leeren kennen . r--- Het in dit Deel
voorgedraagene is betrekkelyk tot drie hoofdonderwerpen :
(r .) de uitoefening van de Wotten ; (s .) de leevenswyze,
en (g .) de eigenfchappen der Britten ; onder welke drie
Artykelen eene reeks van aangevoerde'gebeurtenisfen, van
Characlermaatige befchryvingen en beoordeelingen van bet
Nationaale gedrag, voorkomen ; die den Leezer, door de
melding veeler treffende byzonderheden, een leeiryk en aangenaam onderhoud verleenen . Men ontmoet hier bovenal,
uit hoofde van eene vry algemeen heerfchende geestneiging
der Engelfchen , veele by hen flerk in zrwang zynde bedryven ,
aangetekend , die onder andere Natien, of geheel niet, of
althaus zeer zeldzaam, voorkomen . Tot een flaal hier van
flrekke, in deezen ., uit eene menigte van then aart, hunne
liefhebbery voor overdreevene weddenfchappen, waarvan
ons de Heer van Archenholtz het volgende verflag geeft .
„ De liefde der Britten tot het zonderlinge ; en bet bui;engemeene, veroorzaakkt ook de veelvuldige , weddingfchappen ; een gebruik dat bijzonder , ten tijde dat de Staats .
Lotery gctrokken word, opmerkfaam is . 'Er worden als
dan in Londen eenige honderden Wed -Comptoiren aangelegt, alwaar op nommers en prijzen word gewed . De Wed.
meesters geven van hunne plans gedrukte Billietten nit, die
ook daaghjks in de tijdingen verfchijnen . Des avonds worden de Comptoiren met doorfchijnende verfieringen prachtig
verhcht . Een groote Punch - kom is bet voornaamfle flak
daarin, die nimmer ledig word, en voor alle weddende dient .
Dit is aanlokkend, waarom ook in de veertien dagen, die
keen tot de Loterij gebruikt, de toeloop tot deze huizen ongelooflijk is . Zij zijn den ganfchen nacht open ; eene omilandigheid, die bij zulke perfoonen, welke zich, door den
drank bedwelmt , van hunne Bachanaalen naar huis begeeven , tot btuitenfpoorige weddenfchappen aanleiding geeft .
Om deze reden heeft men cene Ordonnantie uitgevaardigt,
dat deze huizen om elf uuren moeten geflooten worden
daar men echter den tijd van 't openen derzelve op den volgenden dag niet heeft bepaald, zo worden zij terflond na
midden- nacht weder geopend, waardoor het oogmerk van
ale Wet verijdelt word . Menige richten zulke Comptoiren
op,

t
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op , om de lieden to bedriegen . Het geld word door do
weddenden altoos vooruit betaald ; worden 'er dan grooto
ibmmen door den Wedmeester verlooren, zo maakt by zich
tut den weg, en fluit zyn Comptoir. Ten einde dit bedryi
eenigzins to bezwaaren , en uit de dwaasheid des volks to gelijk voordeel to trekken, voor den Staar, heeft de Regeering
voor eenige, jaaren gelast, dat bet verlof voor bet oprichten
van zulk een Comptoir met vijftig pond fterlings moet worden hetaald . En evenwel was bet getal derzelve in 'tjaar 1 779
to Londen alleen over de vijfhondert . Het zonderlingfte
echter is , dat veele Winkeliers de Lotery ook met hunne
Waarenverbinden . Linten, Doeken, Koufen, enz . worden
211e genommert, en voor de gewoone prijzen verkogt ; maar
wanneer de nommer van een Lot der groote Lotery met den
nommer van zytte gekogte Waar overeenkomt, zo verkrijgt
de kooper eene premie . Ee11 mensch, die een Haairhnt
voor agt penningen koopt, kan der'alyen den guinjes win .
non . Dit is een zeker middel om een geheele Winkel ledig
to verkoopen ; bet word echter voor niet zeer betamelijlc
gehouden .
Veele van doze wagten de trekking oak niet af, om do
premien to befpaaren, en maaken zich bet geval ten nutte,
cm hunne Waaren fpoedig tot geld to maaken, zij fluiteti
hunne ledig verkogte Winkels en loopen weg. De razende
zucht tot fpeelen beving voor twee jaaren ook een eerhjk
man TULLES genaamt, die een Gaarkeuken hieldinde WijchJtreet, die openlijk in de Morning Chronicle bekend maake , dat een ijder die voor zes fluivers toebereid Osfenvleesch
bij hem zoude koopen , een Billiet met een nommer zou
erlangen , en voor dat geene , op 't welke het grootfle Lot
paste, zou by twintig pond fterlings uittellen .
Men vind bier ook wel Comptoiren , om op zekere
bepaalde dingen to wedden , waarbij men eerlijk to werk
gaat . Bovendien zijn hier groote Baazen in 't wedden, die
op onderwerpen , die ongelooflijk fchijnen , fpeculatien maaken, en bun ganschvermogendaaraan waagen . Bij dezenver.
voegt men zich gewoonlijL met nieuwe uitvindingen van een
zonderlingen aart, aan wier waarheid getwijfclt word, en
dan gefchieden de weddingfchappen . Behalven deze meet ik
ook van de Privaat - weddingfchappen gewagen, van welke
'er dagelijks veele duizenden gefchieden . Dit is zo zeer in
de gewoonte dat, bij de geringfte twijfeling, bet zeggen :
7 Layy any thing (ik wed wat gij wild) tot een algemeen
ipreekwoord van alle ftandeu geworden is . Neemt de aiidere
de
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de uitdaging aan, zo gaat de weddenfchap bij de betttelachtigfe zaaken voort, waarbij dikwils groote fommen op 't
fpel gezet worden . 1k weet , dat men groote kostbaare
Spiegels in de Herbergen opzettelijk in fluk heeft gellagen ,
cm bet getal der gebrooken ftukken to tellen, op welke men
had gewed . De beroemde Fox verwedde eetis duizend pond
llerlings, op bet nommer der eerfte Huurkoets, die voorbij
net huffs, waarin hij zich met zijn tegenpartij beyond, zoude rijden (*)k
lk heb een man gekend, die om 50o pond flerlings de
dwaaze weddingfchap had aangegaan, om, een geheel jaar
door, ijder nacht in een ander huis in Londen to fiaapen .
Deze onderneming berouwde hem zeer, en reeds na drie
maanden befloot hij de weddingfchap to betaalen , om van
de bekommeringen, zorgen en moeihjkheden, die 'er dagelijks voor hem uit mnesten volgen , ontheven to zijn . Deze
had hij lichtvaardig over bet hoofd gezien, daar zijne tegenpartij dezelve in tegendeel zeer wel had overdagt .
Toen in bet jaar 1778 de oorlog tusfcheu Frankrijk en
Engeland op bet punt frond om nit to barften, die gewoonlijk door eene Koninglijke proclamatie, met zekere plegtigheden verzeld, in Londen word bekent gemaakt, zo wierd
'er door twee Engelfchen d e volgende weddingfchap gedaan : die geen , welke niet twijfelde aan den oorlog,
maar dagt dezelve nog verre of to zijn , gaf den anderen
hondert Guinjes, om daar van dagelijks eene Guinje voor
zich to hehouden, tot zo lange de Proclamatie kwam : deze
bleef voor ditmaal uit Staatkundige 0orzaaken geheel agter,
en 'de oorlog ving aan zonder Proclamatie . Nu boot de
verliezer zijn tegenpartij duizend Guinjes om de zaak to eindigen, dan to vergeefsch, hij moet dus voortaan alle jaaren
365 Guinjes , ter voldoening van deze weddingfchap, betaalen .
Eene der dolfie gefchiedde in 't jaar 1773 . De vraag betrof
de moogltjkheid om in drie uuren veertig Engelfche mijlen (t)
ver„ (*) Het kan zijn dat Fox deze weddingfchap uit flaatkundige inzichten heeft aangegaan, om de ftem van zilne partil, in
eene zaak van groot aanbelaug, op eene delikaate wilze to winnen : bet geen men weet it+. Staatszaaken in 't geheel niet vreemd
to zijn . Anderszins zou men gencgen kunnen zijn to denken,
dat FOX op then tijd zot, of door Punch bevangen is geweest .
VERTAALER . "

L ( t ) Men rekent eene Engelfche myl op ongeveer
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verre to rijden, drie vlesfen wijn to drinken, en drie Weisl
jens den Gordel los to maaken . Het onderwerp der weddingfehap was vijftig Guinjes, die de onderneemer geluk .
kiglijk won .
Tegen zulke dwaasheden heeft men geene wetten, vermits 'er niemand fchade bij lijd , dan de dwaas zelve,
die 'er dikwijls zyn vermoogen, gezondheid en leven, bij
waagt . "
Rhynlandfche voeten, welken aflland een Engelfche wedlooper
in 97 feconder. aflegt , en then men wil dot een Hollandfche
harddraaver in 328 feconden doorloopt . Doch dat is voor eeia
enkelen rit , en a niet op den langen weg van veertig zulke
mylen .]
Reize in de Binnenlanden van Bfrika, langs de Kaap de
Goede Hoop , in de jaaren 178o tot 1785 gedaan, door
den Heer LE VAILLANT : Uit Pet Fransch door j. D . PASTEUR .
Met Plaaten . Ferjte Deel. Te Leyden en 4m. terdam , by Honkoop en Allart 1791 . In gr . gvo. 394
bladz .

D

e Heer LE VAILLANT, geboren to Paramaribo aan de
Rivier Suriname, is een van die byzondere menfchen,
welken, van hunne jeugd of aan, de brandendfte zucht tot
reizen in hun hart koesterden en aankweekten ; en wier
geduld en moed geevenredigd is aan eene pryswaardige
nieuwsgierigheid, die hen, tot vermeerdering hunner eigene
kundigheden, zo wet als tot verlichting van andere menfchen, alles doet onderneemen . Zyne geboorte, en oefeningen in de natuurlyke Historic , op een der Nederlandfche Volkplantingen ; zyn vertrek van Paramaribo naar
Texel , in den jaare 1763 : zyne verdere reizen van Amfterdam naar zyns Vaders Geboorteplaats in Fraztkryk : en
eindelyk zyn omgang in Pary.r, en het befchouwen der
voornaamfce Kabinetten met natuurlyke zeldzaamheden : dit
alles heeft by hem gediend, om deeze Reize in de Binnen- ,
landen van Afrika zo belangryk als naauwkeurig to doer;
worden .
Men zou naauwlyks kunnen gelooven, dat iemnand een
Stad als Parys , zyne Vrienden, Maagen en vootal zyne
Echtgenoote, zou kunnen verlaaten, om zich aan alle de
gcvaaren der Zee ; aan den woedenden Honger, en de wreedbIe
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Iieden, der Leeuwen, Tygers en ander verfchriklyk roofgedierte, in een barbaarsch gewest, bloot to (lelleu ; en eeir
gemeenzaamen omgang to zoeken , met Hottentotten etc
Kafers, wier onkunde en onbefchaafdheid zo zeer berucht,
doch wier goede inborst zo dikmaals door den Schryvev
geprezen wordt . En evenwel dit deed deeze Reiziger, die
onverbidlyk, voor alle zwaarigheden zyne oogen fluitende,
zich op den I7den ?uly 1780 , uit Parys begaf; zich andermaal naar Holland vervoegde ; to Amfierdam kennis met
den Heer TEMMINCK, Thcfaurier van de Oostindifche Maatfchappy, en met deszelfs uitmuntende verzamelina, maakte :
en zich eindelyk aan boord van Kapitein S* * V* *, op bet
Schip de Held Woltemade begaf ; daar mede ig December
1781, daags voor de Oorlogs - Verklaaring der, Engellchen ,
uit Texel in Zee flak, om daar mede naar Kaap de Goede
Hoop to ftevenen .
In deeze overtogt heeft de Heer LE VAILLANT een be .
wys nagelaaten, hoe weinig moed, een anders Krygskundige Natie betoont, wanneer het, door een langen Vrede,
ongewoon aan den Wapenhandel geworden is ; en tevens
hoe weinig dienst men van eerstgeworven yolk, in gevalle van nood, verwagten moet . Den eerften Feb . 173,,
,werdt hen , op 3 Graaden Noorderbreedte zynde , ge .
boodichapt, dat men aan den gezichteinder een Zeil ont.
dekte . De Mercurius , een ander Schip van de Com .
pagnie, onder bet welk de Held Woltemade ftond, was
to n byna uit bet gezicht vooruit ; zynde bet dood lit .
Eerst konde men niet onderkennen, welk een Natie bet
aankomend Schip toebehoorde, doch dit zag men, dat
bet flechts een klein Schip was . Eenige uuren laater
befpeurde men, dat bet zich door twee Sloepen liet boegfeeren, en dat bet met kragt van Riemen naderde . Het
was, verzekerde men toen, een Schip dat in nood was,
en dat by bet Hollandsch Schip kwam om hulp to verzoeken : in welke onderftelling men bet ook gerust liet
naderen ; want men wist aan boord van de HeldWoltemade niets van den plaatshebbehden Oorlog, tusfchen
Omtrent drie uuren na den midEngeland en Holland .
dag, zagen zy het Schip op een halven Kanonfchoots
a€ftand , en bevestigden hunne viag door een losfen
fchoot ; doch zagen vreemd op , wanneer zy een Kogel
door de Hut kreegen, welke van de geheele laag gevolgd
werdt, terwyl de Kaper de Engelfche Vlag ophyyste .
Men kan de varwoadering en onttleltenis, op het Hollandsck
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landsch Schip, in dit onverwagt voorval, niet naauwkeu .
rig fchetfen : daar was misfchien op geheel bet Schip
geen eenig man , die ooit een gevegt hudt bygewoond .
De Kapitein en de Officiers, gewoon vreedzaam to vaa . .
ren , hadden nimmer in zulk eene omftandigheid bet
bevel gevoerd ; dus aangetast to worden, zonder zulks
verwagt , zonder tyd gehad, to hebben om iets in gereed,
heid to brengen , zonder zelfs de verfchansfingen to hebben kunnen maaken! Men kan zich ligt verbeelden, hoe
groot de ontfteltenis van die arme lieden ware . De fchrik
en vooral de verwarring was op alle aangezichten to leezen .
De Officiers fchreeuwden uit afle magt ; de Soldaaten,
nieuw geworven yolk, dat nooit een geweer gelaaden hadt,
wisten niet naar wien to luisteren , of wien to antwoorden ;
in edn woord, des avonds om zeven uuren hadden zy nog
geen laadgat ontftooken . De Kaper befchoot hen onder
tusfchen
n zonder ophouden, en eischte hen op, dreigende
hen in den grond to zullen fchieten, indien zy langer weigerig bleeven . De Kapitein riep , beev:nde van fchrik, den
Engelfchen Kaper, onophoudelyk toe, dat by geen meester was , om zyn Schip op genade of ongenade over to
geeven ; dat by zich daartoe by den Mercurius vervoegen
moest, under welks bevel by ftondt . De goede man hadt
alle tegenwoordigheid van geest verlooren !
Eindelyk ontftond 'er, als door een wonderwerk, een
klein koeltje, waar door de Mercurius de Held Woltemade
naderde , en deszelfs Kapitein vroeg , waarom men niet
fchoot ? Hy antwoordde dat by naar zyne bevelen gewagt
hadt , en dat bet de Bevelvoerer was, die bet Fein tot bet
gevegt moest geeven . Een gansch koddige verfchooning
in den mond van een Zeeman, die door een klein Schip
van zestien ftukken agt ponders was aangetast, terwyl by
twee en dertig ftukken van zwaarer caliber , verfcheiden
Steenfcukken, en drie honderd mannen, behalven bet
Scheepsvolk, voerde .
De Mercurius beginnende to fchieten , zo begonnen zy
aan boord van de Held Woltemade, insgelyks , uir alle ftuk •
ken vuur to geeven ; en fchoon de Mercurius tusfchen betzelve Schip en den Engelschman in lag , zo fchooten zy
echter voort . Het Volk, bun voordeel de*nde met deeze
wanorde , zoopen zich om bet zeerst dronken ; zy gingen ,
liepen zonder to weeten waar heenen, ftootten tegens elkanderen, wankelden, keerden weder, zonder to weeten .
waarom ; men fchreeuwde , men fchreide aan den eenen ;
men
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vloekte, men kroop weg aan den anderen kant . Do
2iekentrooster zelf, ongetwyfeld om zich zelven moed to
geeven, hadt tiiet gefchroomd zich even zodanmg to buiten
1te gaan : men g hem met eene Lantaarn in de hand, naar
,de Kruidkamer afklimmen, waarin vyf en twintig duizend
ponden Kruid waren, naar Ceylon beftemd, en zonder de
ponden voorzorg btt§kru'td aanbrengen om kardoezen to rnaaken ; want then meet weeten dat 'er geen eene in voorraad
Was, en an men van 's morgens of 'er cog niet aan gedacht
hadt, om dezelve in gereed'heid to brengen .
Na al her Wai d aan fukken gefchoten, en bet Schip aan
nile kanten doortiageld to hebben, verliet hen de Kaper des
avonds om elf Unren . Hy was reeds verre weg, en zy
hielden nog aan met vuiiren . Welk ecn fchoon oogenblilz
voor de bloodaarts ! Wat maakten zy toen eene beweeging t
Hoe liepen zy over her Dek met vasten tied ; hunne ften
verhelfende, en den vyand, then zy flu Diet meer hoorden,
uitdaagende'. Men vrecsde hem eehter nog ; niemanddurfd
de naar Kooi gaan , terwyl bet gedruis van her Engelsch
gefchut telkens nog in de ooren donderde . Men kan zich
een denkbeeld mtaken , welke wanorde 'er , geduurende
die opfchudding , geheerscht hadde , daar de Schryver
verzekert, dat men des anderen daags, toen men de ftukken wilde afhaalen , Kanonnen vondt , die tot aan den
mond vol gelaaden waren , en die tot drie laadingen Kruid,
beurtelings op elkanderen gelaadei', bevatteden, met even,
zoo veele kogelen . VErfcheiden Geweeren waren gelaadert
met, de kogels eerst . Zonder den Mercuriur zou de Held
Woitemade 2ekerlyk genomen zyn geweest, wiens Volk nix
nog met de fchrik vry kwam ; en die herfenfchim was ook
alleen in ftaat, om Of icieren tot zulk een graad veer te
flaan, van zich vier uuren to laaten befchieten, zonder
met eenen eenigen fchoot to antwoorden . De Engelachman dacht zekerlyk, dat zy geen Gefchut hadden, of
dat de Stukken , welke by zag , van hour waren ; de
aninfte verweering zou bent terftond hebben doer afhou,
den, en ongetwyfeld zou by fchielyker gegaan zyn, dail
by gekomen was .
Het Tafereel, dat de Schryver van de fnorkeryen eeniger Schepelingen geeft , na dat de vyand afgetrokkett
was , ftelt deezen in her befpottelykst licht . Om bet
werk to kroonen , wierd de Heelmeester RNGELBRECHT a
die zich , zoo lang bet gevegt geduurd hadt , op do
Kiel verfchoien hadt, gelast, in zyne hoedanigheid van
I2TT . 1791 . No . 14 .
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Doctor, bet Journaal van deezen trelfely ;en flag op to
znaaken . De Heer LF. VAILLANT gebrulkte` de vryheid
om met then Schryver, zo wel als met f1e andere, den
ipct to fteeken ; by geiuk blcef by gea* „,antlers zo#
de wraak van den Doctor zekerlyk op zyrr ty4; $gWrj C
hebben .
Na hot mededeelen deezer gefch~deuis, (dye
niet
zouden overgenomen hebben , indien zy pit Fi'ds bY
andere Natien, en vooril by de Engelichen, e'keel ware
geweest , doordien do Franfcbe gefchriftgn al e,~en e.
leezen worden ;) geeft de Schryver een naiuwkeurig` Ver .
flag van de Kaap de Geede Keop Ondpr de, byzonder4eden
aldaar, die natuurkundig opgelost worden , komt oo1 de
volgende voor : „ De regentyd begitit daar gewooulyk om'
trend bet einde van de maand April . De regen , valt me.
nigvuldiger en overvloediger in de Stad, dan elders in deli
omtrek . Zie bier de natuurlyke reden 'ex van ; de Noordenwind doet aan de Kaap, dat in Fran1rylt de Zuidwesten Wind doet , by dryft de Wolken vvpxt, die , de
Stad overtrekkende, tegens de Tafelberg , 4en Dz4ivpls,
berg, en den Leeiiwenberg fluiten en breeken ; dag rgWnir
het geftadig aan do Kaap , terwyl men twee unren in
de rondte de fraaiite lucht en bet droogfle weder beeft ;
fomtyds regent bet over de geheele ftreek, tusfchen de
Tafelbaai en Baai Fals, ten Oosten van pile ket , putzagchelyke bergen, die zich tot bet uueinde van de puax
van Afrika uitihekt ; terwyl de Westelyke zyde zutver
en onbewolkt is . Het is n . bet klein, bet geen op- do
Kusten van Koromandel en Malabaar gpfclaiedt , naaar
bet fchouwfpel is bier ver-wonderlyker, ow dat hot merkbaarer en in een kleiner beftek is . Iildedaad als twee
vrienden to zamen de Stad uitgaan , om zich naar de
Baai Fals to begeeven, zal de geen, die zypea weg ten
Oosten van den berg neemb , zyn regeq-ichermm me4eneemen, terwyl by , die Westwaarts gaa ;, zyr} zonnc .
fcherm zal gebruiken. Zy komen op de heltemde, plaits,
de een hygende en nat van zweet, do aildQr• nat en qex,
kleumd van den regen ."
De gevolgen van den Oorlog, met Flngeiaud, deed de
Kaapfche Regeering bevelen geeven , dat eenige Neder ..
landfche Schepen zich naar de $al4inha 0gai Zogden begeeven. Onder deepen was hot Schip Middelbuig , gevoerd door Kapitein VAN G,$NNI'aP, nan wiens board zich
tie Heer Lii VAILLANT begeeveu hadt ; en aldaar alle ge .
ryf-
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Tyflykheden genoot .
Ongelukkig werdt de gisfing vaj
hem, raakende bet Schip de Held Woltemade, wiens belagchelyk gevegt met den Kaaper hem zulks had doen vermoeden, maar al to zeer vervuld : dat Schip hep in
bet begin van Augustus uit ; en naauwelyks was bet in
Zee, of het wierdt zonder flag of Boot genomen, door bet
Esquader van den Commandeur JOHNSTON .
Dit geval
bragt then Commandeur in de Saldanha Baai . onder Franfche Vlag, doch by hyschte naderhand een Engelfche op .
LE VAILLANT was intusfchen aan land bezig met jaagen ;
de Kapitein VAN GENNEP, geen kans ziende om zyn Schip
to verdeedigen, liet hetzelve fpringen ; de Lucht en de Zee
waren in een oogenblik met deszelfs brandende ftukken vervuld . Onder deeze waren de Bezittingen , de Verzamelingen en Ontwerpen van den Schryver, die met zyne hoop
vervloogen . Eeuige dagen daarna ontving men tyding van,
de Kaap ; alle de Kapitcins waren afgczet, uitgezonderd
den Heer VAN OENNEP , den eenigften , die zyn Schip
had laaten fpringen , en wiens fchoone daad den Schryver
in verlegenheid bragt : uit welke by echter, door de edel
moedigheid van den Fiskaal BOERS, toenmaals aan de Kaap
woonende, volkomen gered wierdt .
Deeze den Heer LB VAILLANT, in zyne onderneemingen
in alles de behulpzaame hand biedende, bezorgde hem Wagens, Osfen, Hottentotfche bedienden, en alles wat tot een
verren togt in de binnenlanden van Afrika noodig was . Deeze ftoet beftond uit dertig Osfen, als twintig voor twee Wagens , en tien anderen om to verwisfelen ; drie Jagtpaarden, negen Honden en vyf Hottentotten , als mede een
Aap en een Haan. Doch dezelve vermeerderde of vermin .
derde naa-r maate zyne Keuken rookte ; want in het mid .
den der Woestynen van Aifrika vindt men , zo wel als in
onze geleerde Linden, drommen van aangenaame Tafelfchuimers , die niet verleegen zyn met hunne houding ;
doch die, zouder veel tot last te weezen , niet nutteloos zyn,
en niet weeten hoe men den rug keert , als de Schotels
weggenomen zyn. Hy vertrok , met deezen ftoet , van
de Kaap, den i 8den December 1781 ; geevende dit eerfte
Deel verflag van alles wat, tot het laatst van October 1782 ,
hem op den togt ontmoette .
Om een denkbeeld to hebben van de wyze, op weike de
Schryver zyne Waarneemingen deed, zullen wy ayne gewoone oefeningen, met zyne eigene woorden, mededeelen,
„ Ik verdeelde (zegt by) den tyd, en zie bier de gewoonlyV v z
lt4
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ke orde mytter bezigheden .
Des nagts , als wy met
voorttrokken, fliep ik In myne Tent, of in myn Wagen ;
met bet aanbreeken van den dag door mynen Haan opgewekt, maakte ik my terftond gereed om myne Koffymelk zelf klaar to maaken, terwyl myn Volk bezig was,
alle myne Dieren to roskammen . Zoodra de Zon haar
eerfle ftraalen vertoonde , nam ik mynen Snaphaan ; ik
vertrok met myn Aap, en wy doorfnuffelden den omtrek
tot tien uuren ; dan weder in myne Tent komende, vond
ik die altoos fchoon en wet gevaagd .
Zy was byzonlyk de zorg aanbevolen aan cenen ouden Afrikaan swANEPOEL geiiaamd ; niet meer in flaat zynde om ons op
onze uittogten to voet to volgen, bleef by de legerplaats
bewaaren, daar by de goede orde in iland hieldt . Het
huisraad van myne Tent was niet talryk, een Steel of
twee, eene Tafel, die enkel tot bet ontleeden myner Dieren diende , en eenig gereedfchap , tot derzelver bereiding noodig , maakte al derzelver fieraad nit . Ik ging
daar aan het werk zitten van tien tot twaalf uuren ; dann
fchikte ik de Infekten , welke ik medegebragt had, in myne
laadjes ; de omflag van myn Middagmaal was even eenvoudig . Ik plaatfte een link plank met cen fervet bedekt,
op myna knien , waarop men my eene enkele fchotel ge .
braaden of geroost vleesch voordiende . Na. dit fober maal,
dat ook niet lang'duurde , ging ik weder aan bet werk,
als ik bet een of ander, dat ik begonnen had, moest afmaaken, en begaf my dan op de jagt tot de Zon onderging.
Weder in de iegerplaats gekeerd zynde , ontflak ik eene
kaars en bragt eenige uuren door, met in myn Dagverhaal
de Waarneemiugen, die ik gedaan had , de Dieren, die
ik bekomen had, in d n woord , alle de voorvallen van
den dag op to tekenen . Ondertusfchen verzamelden myne
Hottentotten myne Osfen rondom de Wagens en myne
Tent. De Geiten legden, gemolken zynde, zich bier en
daar met myne Honden onder elkanderen gemengd neder .
Als bet werk verricht en hot groot vuur naar gewoonte
entftoken was , plaatflen wy ons in eenen kring ; ik dronk
myne Thee ; myne lieden rookten hartelyk hunne pypen, en
yertelden my Gefchiedenisfen, welker onnozele ongerymdheden my deed fchateren van lagchen . Ik ichepte vermaak
in hen aan to moedigen . Zy waren des to minder be .
fchroomd met my als ik meer opregtheid , goedaartigheid
en aandachtigheid, liet blyken . Dikwyls, wel is waar, over
shy zelvcn mcer to vreden, of gunfhger gefteld zynde by
hat
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het aanfchouwen van eenen fraaijen avondftond, na de vermoeienisfen van den dag, gevoelde ik my door eene onwillige betovering ais weggefleept, en gaf my iagtelyk aan
de beguicheling over . Dan zag ik hen om ftryd hunne
geestigbteid ten toon fpreiden om to behaagen ; de beste
verteller kon gunftig over zich zelven denken, om de diepe ftilxe, 'die onder ons was . Ik weet niet welk vermogende ,aanlokkelykheid my Reeds weder aan die vreedzaame
tooneelen, waaraan myne ziel reeds zo gewoon was , doet
denken ! Ik verbeelde my nog als in bet midden myner
legerplaats, van myne lieden, en van myne beesten, omringd ; geene plant, geene bloem, geen fluk rots , niets
ontllipt myn geheugen ; en dit fchouwfpel , altoos aandoenlyker, vermaakt en volgt my overal waar ik ben ."
Men zal met vermaak de byzondere ontmoetingen en
ontdekkingen leezen , Welke deeze Reiziger, geduurende
zyrr verblyf in Afrtka, gehad en geda2n heeft . Bet zyn
geene onvverpen van Koophandel , noch zucht voor eenigen dienst die hem naar de Kaap lokte ; alleen de aandrift
van zyn karalcter , en hot verlangen om nieuwe dingen to
leeren , hebben zyne fchreden in dat gewest beftuurd .
Hy bevond, dat, naar maate by zich van de volkplantingen verwyderde , en dieper in bet land drong , alles, in
zyn on meuw voorkomen aannam . De Velden waren fdioonex , de grond kwanl hem ryker en vrugtbaarer
voor ;
natuur majestueuzer en fierer ; de hooge bergen
yertoonden aan alle kanten bekoorlyke landfchappen en
gezichten a zo als, by nitntner ontmoet hadt . Deeze ftrydigheid met
dorre en verfchroeide Velden van de Kaap
deedt hem denken
e
, dat by meer dan duizend mylen van
dezelve of was . „ Hoe!" zeide by, opgetogen, tot zich
zelven : ,,, deeze heerlyke oorden zullen dan eeuwig door
Tygers en Leeuwen bewoond worden ; welke is de
• Zinnelooze handelaar, die enkel met bet winzuchtig
• oogmerk van eenen ftapel- en vervoerhandel to began• fhgen , de ftormachtige Tafelbaai den voorrang heeft
• kunnen geeven , boven de menigvuldige Reeden en na• tuurlyke en aangenaame )-lavenen, die de Oostkust van
• Afrika bezoomen 2 Ydele menfchen , welke de traage
• Staatkunde van de Europifche Volken nimmer zal ver• hooren ."
De (leer LE VAILL NT is gemeenzaamer
bekend geworden met de binnenlanden en de vreemde volken die dezelve bewoonen , dan met eenige der Volkplantingen van de Kaap , en met de Kaep zelve ; by heeft
V v 3
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derhalven het recht om over de eerfle to fpreeken ; wrlIende da't de RegeBring aan de Kaap alle middelen 9atiwende , om vetfcheidene rampen to voorkomen , die by
aanvoerr. Hy acht fiie Regeering daar toe in f#aat ; ge •
loovetufe tevens dat bet gevaar aanwaft door het dttaalen .
De weg then de Schryver, in dit Lerjte Deel, genomen
heeft, is byna gelyk, met die van SPARMAN, zo dat de
IIaart van den laattten, ten dozen opzichte, van dienst kan
zyn ; ttadien Lit vAYLLANT , tot deeze eerfte Reize geerr
Maart heeft medegedeeld ; fchonn by thans bezigis, om eer;
Kaart van agt voeten breedte , en, zes voeten hoogte , iii
vier bladen voor den Koning van Frunkryk op to maaken ;
op weliten cfe verfchillende rasfett van menfchen , de dieren, vogelen, en gewasfen, V*u Welken in de twee R-eizen
melding gemakt words, op hanue plaatien verbeeld tt'illen
taan ; en dan, verkleind, y de tweede Reize uitgegeeverr'
zullen wbrden . 1-let onderreheid, tusfchen dekeize van de
Heeren BARMAN en LE VATLLAN*, behat hler iit, dat de •
eerfte rich enkel op de Kruidkunde ; de laatffe iich voornamenlyk op bet nafpeuren van 1lieren, en v~el byztlrtder
Ian Vogelen , heeft tot;ge1egd. flat de eetf ziehcdfi
niaals, op zyneii to-.t in de Binneiartdeti, by g~i1"Vrietiden, ondet dal begeeven heh ; docTi de laatN"byna n'ooit .
Eindelyk dat a eerfie luan fokskraal gekonf n` zy , is
to rug gekee'rd ; maar c e la'rft6 de ftoutheid geha-d' b efc,
om zynen logt, met eeti kleii betleelte van zytrvolk`', m•fret
}and der KA ererl door to zetten fchoon tie C6floa ttisfchen deeze Natie, en de blanke Mk~lanters,1n voile toetles
was ; zynde by bovendieri langs tenen gnheel atheren
weg, natnenlyk over de Sneeeivlk gen, en door Kamde o to
r.ug gekeerd
In tilt .Lerjte Deel kotnt de Schryver tot aan de Kok :kraal,
van waat by eenige Hottentotten afzend , oin de Kifers
zyne vreedzaame oogmerken beketid to maaken . Een reeks
van klugtige en treurige gevallen, weiken elkander afwisfeien, treft men telkens aan . Nu eeus valt by, urn een
Touraco, door hem gefchoten, op to zoeken, in cen der
bedekte vallen, welke de Hottentotten voor de wilde Dieren , en byzonder voor de Elephanten maaken ; uit welken
by, na veele fchooten gedaan to hebben, Tangs een langen
hank , door zyn yolk op levensgevaar geholpen wordt .
Dan wordt zyne legerplaatfe , benevens bet omliggende
land, door bet water overftroomd ; en cen woedende hrnger wordt 'er hat gevolg van . Nu eens iigt by agter een
dik-

Olken omgevallen btoohfltam , over wellrern den hem zi
kende ten woedend g niaakte IAeThaiit , zes fehreden s . .
Mm af, heen f4rtngt : by welke gelegenheid, de
set etet Yi
tetide trouw en MI'g- .ia een Hottantot,
Dan weersleerc by zyite
znet roem doorbll
ten op de Tramp
eren ; wear door zy een v:
itircend e
Megons in zyne-1e
ila*t3 meant°, ,
o ,-,
fen to bulken, 4dH1d.11aS' ie hurkltnknn, fivi't k-art', ,yne
dlitinbetingt:n m& IMnBAS , ten ©pperhoofd ecnh:i horde,
kk n to -omgati nret deszc1fs doch6en"qtas j ztytt0'
e oinderhesttiiifgett ,
zo veele
*r'NhP,INi'A ; W al
biyken t~aif- nee
hi
e r aI van g"e , 6derzoek naats
dewvuarheid g tti en' *aaiien art der VogeldlP n Dieren,
Uit de theliigtVibo?AbMA+eti, zulleg*yAk ag twee overnebmen ; taaketl*9de eet a de lttvcw"q Uer Hottentotfeh ; eti ~de lhatft W fhrik , dit dt Netfhlvyning van een
Letuw, in the bwestee , verwekt;
„ De Hotteneot is gtilAg zo lang hy' overvlaed van le.
vensmiddl1eii teft , . f3Mnr in- 'febaaltehbtid weds by zith
ook met iveinig 4e behelpen ; ik• verglyk hem in A be .
tikekk4n-g met e'ld Hytita, W Mfs=Indt=a
t i'erfcheuiFe4tda
i)ieren, die hAnd gtheele drool in-0 d.genblik*rf,
den, zonder op bet toekomende to denken, en die indedaad
Vei iblttden dhgefi gorldtr eeten
vecl : *h versenoe+
gende met`-'klel rain 1tnmen longer to ft1 0` t Die H~otventot is' in Ibtat eh In dafetn ftg tin dft0a<at yiidtn vlea ch
to eetth , en op en ere ongunfti* 'tydr &then eenige
Spritighitaneti, een hoi€igtkat ;; dikWerf ~ egen tuk leder
Verf hyilb zbolen, zytw dtibgende bel; zeltoldoen ; ' noni"t
heb k ft niytie k & t n 4oen begr
4eftot het verftaridig
, eenlb v{ie+ 7 r nt den
4i
•d ag to befpaa=
rh ;
f2tet] nlet'aNehit go veal
$'ehtfeikuunen, itiaar
dht , ovecfckiet dWlbn sy-tfan d
AL, bq-hen -kood#te~ fait ' het dewo~g$'
Eze~etiE~si 6r bekommert
vafin
ui WI
lien eenzt~nts k
i
lay of ~tv nuZr
'zs#'g0lel, dat hen des
Zen JMtpeti . S1~a n * eoor
n e
iioorls yen dienst ,is ; nobit beta
d6otm idfire
idfire onvrugrbtare
d roktten , of A
ftreeli en , daat
~haats,~
hebe geheelne hbi'tbAt
flaapen++e gebet `W'
"dldefi in hunntt
vontlen , ttn hiaar- al, tie seeker teheiiV nn hunnen artnoedigeri ftaat ; tf%aar dat veel verfn4Adei4hg zal verweltken,
en dat ik echter niet zeg dan volgens Waarneemingeu ,
we"ike ik -twhaiigmaalen hterliaid `heb , ly flaapen, ama<zy
V v 4
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willen , en fieilen naar believen do nodigfle behoefte der
natuur to leur. War zyn echter tyden dat zy mcreten,
waaken tegen alle kragr en gewoopte aan ; dan gebruiken zy een ander middol , niet mipdei vreemd, en dat,
fchoon het geen geloof zal vindetf, ger daaroia niet to
minder onbetwistbaar en buiten alle tsgenfjpraak is ; ik bob
hen hunne maag met eenen lederen rioju zkn toeknypeu ;
dus verminderen zy hnnnen bonged, vepdraagen dien ranger , en ftillen dien met weinig . Dat kgddig middel van
burden is by hot ook ecu algetngmA
swlddel, dat zyt
tegens alle kwaalen in 't wgrk l l -,, 2y bfndeu een
r, em flrak our 6n hoofd Qf ®euig A1d :4 el,,, iii )bet welk
zy pyn gevo©14w~~e r denken c~at, l~ , lsn y f het kwaad bel.emmeren y sy het~dau, npQdzekeu ie ~,wyk to negmen.
Ik ben mter dad ecos by digrgelyke hey ingen tegons..
weordig gewecspj •. vab men Oewlve voles bet verlangen
van den zieken volbragt hadvj gag ilc hem bedaaren,, ge .
znakkelyker op myea vriendelyke vraagen,*ptwoorden, en
by verzeekerde Iy dat by vgrligtipg gevoelde . Hoe won.
derlyk die gewoonta ook fchyne , zy-zou niet zo alge,
preen by diS jwU ren an ziKang zyn , zp zy niet aan
,bet grootc dsp%beg}J , dat sy I ?g; van hebbcn , beantwoordde." --„ MCn
' h gear deukbW maal;en hpe per do
flouOfte ii
a op de,jappe4ezing van een' Leeuw .
Mets is
1 iyk all do ,nagts aan hunne hooding
rt- van Avhd Dier-let zy , dat zich in de
to zien,
Mhnutfclrk°fo
tt Is het 4*n Leeuw , dart begint de
do plaats to gaan , droevig to huileit.
Ifojid , z i evi
4ly gewoa1c r V
00eid Cp de vreemdfte benWw4•
Jteid ; by nee 00
epath, dew t tegens hem, liefkovst
lbew, co l fcl t den
zeggep : gy zult my rerdeedigen .
De andere heat, Il°O
net minder. optroerd ; alle, ilaan
©p, Been bly$1eTca zY sfell,bulken klaaglyk met eene
$efmoord ; f ilggen ; aacde trielen ;,tgens den gropd,
,cn draaiep zic.0,
en our de Qelten liebben ook hun
teken
$ ath,EP+ our'Trees uitdrpkt-; de• Schaapen verzame .
Ion , zich, me;~
ttende, ep dringen digt in een ;
zy vertoondi
' "P klomp, en blyven gansch onbeweeglyk flaagz
e~isch alleea, for en vol vettrouwen, grypt zyne wapenen, trip van ongeduld , en gucht
naar zyn' flagtof'er .
By die gelegenheden vertoonde de angst van de Al
zic 1
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zich nog het duidelykst, even zo verfchrikt door de fnap .
haanfchooten die wy losten, als door de aannadering vats
den Leeuw , deedt de minfte beweeging hem triifen ett
beeven ; by kermde als een zieke, en kroop aan myne zyde,
in eerie volflaagen magteloosheid . Myn Haan fcheen alleeu
rverwonderd over alle die beweeging en opfchudding in de
Legerplaats ; een enkele Sperwer zou hem meer fchrik
aangejaagd hebben . Hy vreesde meer voor den reuk vast
een Wezel dan voor alle de Leeuwen van Afrika to zaamen ; dus heeft elk fchepzel zynen vyand , die het trot.
feert, en welke weder op zyne beurt voor eenen fterkeren
moet bukken . De mensch braveert alles , behalven zyn
gelyken ."
Hier en daar worden de berichten van SPARn1AN door
den Schryver wederfprooken , eu de droomeryen vats
KOLBE overal gegispt , en tegens de waarheid ten toone
gefteld . Dit EerJte Deel is met zes Plaaten verfierd, verbeeidende i) De Legerplaats van den Schryver , in her .
Land der groote Namaquas, welke echter tot zyne tweede
Reize behoort . a) Een Gezigt van de Kaap de Goede Hoop .
:;) De Legerplaats van Parpoenkraal . 4) Een Hottento*.
$) Een Hottentotfche Vrouw , en 6) NARINA , een jung
Gonaquas meisje .
De Historic der Vereenigde Nederlanden . Van het begin haarer
opkomst, tot op deeze tegenwoordsgen tyd ; onpartydsg in Vraagen en Antwoorden voorgefleld, ten nutte voor de Vaderlarxdfche 7eugd. Te Amfferdam, by D . Bouwmeester , 1791 . Iii
8vo . 99 bledz.
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O m her verbaazend aantal der reeds voorhanden zynde Boe-

lien , op eene byzonder gemakkelyke wyze , onnodig to
vermeerderen, kan zeker geen minder vermoeiende mauler orden uitgekoozen, dan die, welke de 'Schryver van dit Stuk i e
gevolgd is . fly heeft namelyk van den titel of tot aan byna hec
einde van dit gefchryf , (eenige noodzaaklyke uitlaatingen ca
onnodige byvoegzelen uitgezonderd) ftiptelyk gevolgd en uitge
fchreeveu
m een Werkle ; getiteld :Vaderlandfehe Historic, verkort ;
en by Vi aagen en Antwoorden voorgefleld ; her welk wy aan deft
kundigen en oiavermoeiden WAGENAAR verfchuldigd zyn .
Om den Leezer , met deeze wyze van Boeken fchryven ,
eenigzints gemeenzaamer to maaken , zullen wy hier eenige
Vraagen en Antwoorden nit bet Werkje van den Hcere LVAGENAAa, nevens die van onzen Schryver, naast elkaader voegen-

WA.

DE 1ITSTOlttE DER VE4L+$N4GG,E NEDERLANDEN .
ti
8e Sebryver.
WAGENAAR , bladz. I en 2 .
f . Vraag . In wat Land woont M. In welk een Land wood
gyl
gy ?
Antes . In de Vereenigde Neder L . In de Vareeffigde Nederlandr
fclbe Provincien;
landfche Provinciin .
2 . Vraag . Wat betekegt bet M. Vhc_ betekead bet woord
woord Provincien?
ployincieu?
Antw. 't Is een Latynscb woord . L . Inndfckappen, of overwon>
nen Landen .
Men verftondt 'er eewtyds everwonnen Landen door . Doch bet betekent bier , en in 't geIneen, blootelyk Landfchappen : waarom de
Nederlandfche Provincien ook veeltyds Nederlanden genoemd worden .
3 . Vraag. Waarom heetenze Ne- M . Waarom heetenze Nede4an .
derlanden P
den ?
Antes. Omdat de meesten laag, L . Omdat ons Vaderland laager
en digs aan de Zee gedan andereLanden, en digs
legea zyn .
gari de Zee, gelegen is .
,}. Vraag. Waarom wordenze M, Waarom wordenze Vereeaig,.
de genoemd?
Vereentgden genoemd?
Antw. Naar een Verbond van L . Omdat zy in den Jadre 1579,
Vereeniging, welk zy,
een onderlingVerbond met
elkanderen gefaoten beliin 't Jaar 1779 ; met elkanderen gelooteu heb
ben .
ben.
Ondertusfchen heeft bet Werkje van onzen Schryver boven
dat van WAGENAAa hierin vooruit, dat, in hetzelve, de Gefchiedenis van on§ Vtderland , van den Jaare 1751 of , (wear wAGENAAa eindigt) tot op den tegenwoordigen ryd, word medegedeeld : dan ongelukkig blykt uit dit Aanhangzel van aauwlyks
Io bladz ., dat ooze Schryver hierin WAGENAJ R niet beeft kunnen
volgen ; de zo belangryke gebeurtenisfen , in dit tydbeflelc
voorgevallen , zyn zo onnauwkeurig en llordig voorgelleld, dat
die geene, welke dezelve of uit de ervaaring of nit addere bronnen net kende , zynen weetlust bier vraschteloos zoade trackten to voldoen .
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71'et Tooneel der ztgevierende Menxchlievend1reid, waare Vry teid y
en wezenlyke Rechten van den Burger, in bet vt ye Frankryk ;
of, We zegenryke gevolgen der Qmsk'evtehng, 17
. In gr . 8vo,
.9o

I 2bl
2

e Omwenteling in Frankryk , hoedauig me ook over de .
zelve moge denken, is een van die gewigtige Gebeurtenlsfen , die alley oplettenheid yerdienen. De handelingen der
Nattonaalp Vergadering, gedu>,trende anderhalf jaar, hebben
zulke gewigtige (lagen nan zclmmige gewoonten toegebrngt,
dat men ahoos verbaasd zal ilazn, hoe men in zulk een korten tyd zoo veel kan onderneemen, en volvoeren . Hef voors
handea zynde rlttklp fchetst , in vier byzondere T ooneeifpelen, eenige dier aanmerkelyke gevallen af, welke door de befluiten der Nauonaale Vergadering zyn veroorzaakt gewordev,
als : i . De gffchafmg der Kloosters in Frankryk . 2. De Rechten
van den Mensch . en de Foarfchriften van den waaren Godsdienst
door bet-Volk zelf geeerbiedigd. S . De affchafrng van den Adel,
µ'e Tytels, dt Wapens en het Ltvre: in Frankryk , en eindelyk
4. De gelukk ;ge Omwenteltng rn Franki yk zelve . Welke zaakea
onder de volgende Tytels behandeld worden, i) ELIZE ; 2) de
Franfche F derlander ; 3) de Rang zonder verdtenflen, en 4) de
fchtmrnen ran KAREL Wren Negenden, en CATAARINA DE MEAICIS,,
aan bet Hof Yan LODEWYK den Zestienden. Zy zyn alle zoda •
nig ingericht, dat men ze met vermank kan leezen, gaande do
netheid der Verzen, dikmaals, de Vinding en bet Plan to boven .
Men zie, van bet derde, eene kleine proeve , in bet volgend
affcheid van een' Edelman GRANDN6, wiens Tytels en Geflachts
tivapens mede verlooren zyn gegaan , door de bekende Refolutie.

D

En ik , rampzalige , van alles thans ontzet,
Vervloek, verlaat eert Land, waar vryheid Belt de wt.
Gy Edellieden! Gy Baronnen! en gy Graaven!
Yerla at net npy dit Yolk, dtt fchutxt van Burger/laaven ;
Pakt al uw Ihapens in ! in eert befchaafder Land,
Genietenn,e al de yr ucht van onzen Adelfland.
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PAOEVEN VAN POETISCHE MENOELSTOrrtX,

Proeven van Poetifche Mengell1ofen, door fret Dic.rtlievend Kunsts
geroetfc,zap, ondcr de Spreuk : Kunstliefde fpaart geen Vlyt,
en I i jsvaarzen .
Met Privflegie der Ed. Gr . Meg . Heeren
Sta : en van Holland en Westfriesland. XI tide Deed, eerfle
Sit.
T., Leyden by P . van der Eyk en D. Vygh, 17go . In
gr 3vo, 1}o bladz.

V

T,~olgens de gewoonte van bet Haagfche Genootfbhap, om alle
jaaren eenige Gedichten in 't licht to geeven , verfchynen
weder eenige Mengeldichten der Leden , onder de volgende Tytels . z 7efus de beste Mensch . 2) Het verbeerlykt Bethlehem.
3) Gods Zoon aan bet Kruis . 4) 3efus, myn Konsng. En vender eenige gelegenheids Gedichten ter verwelkoming-'van nieuwe
I3efchermheeren, en ter bekrooning vast eenige Dichreren. Daarop volgen vier Prysv~erzen, behelzende : Gods goedheid zichtbaar
in het gefchapege, door de Heeren J . J . VEREUt., J . M. SO WELS,
J . VAN HAASTERT en J . E . DE WITTE junior ; zynde den eerstge .
melden den Gouden, de twee volgende, elk een Zilveretf, Eer,
penning toegewezen : en bet Dichtftuk van den laatften Waardigf
gekeurd om als Accesfit gedrukt to worden .
Neue, vollkommeve Hollardlfche Sprachlehre, verfertigt von AD a1tp
ABRAH-tAIS von MOERBEEK , Prediger bey der` Trtufgefnnten Ges
meinte zu Dordrecht in Sud-Holland . Leipzig bey J . F . Junius o
1791 . aufsg . das Voorber, en den Inhalt, 324 pp . In ,C avo.
oor eenige jaaren veriedigde zig de Eerwaarde viu Moerbeek,
V
tot eene vermeerderde uitgave van den Hoogdnitfchen Spraak .
meester van den Hoogleeraar
om dus den NederlanGCTTSCHED ,

der aanleiding to geeven , tot eene regelmaatige beoefening der
Hoogduttfche fpraake . En thans deelt by -den Hoogdnitfehen
insgelyks cene welingerigte Nederduitfche Spraakkunst mede, tell
einde ban de behulpzaame hand to bieden, ter verkryginge eener
geregolde kennisfe der Nederduitfche Spraake ; om dus bet aanleeren deezer Taale wederzyds to begunitigen .
By gele •
genheid van dit berigt hebben wy een misflag re herfteilen, voor .
peen by de melding van den Hoogduitfchen Spraakmeester bee
gaan (*) . Wy Inaakten diestyds van den Eerwaarden Autheur
gewag, als van geboorte een Duitfcher ; doch eene laatere onderrigting heeft ons met zekerheid geleerd, dat by een gebooren
Celdersc,'tman zy, die 't eerfte leevenslicht aanfchouwde, naby
Ncm,vegen, op ecn Landgoed, zynen Ouderen in eigeudom toebehoorende .
(•) N. 1. Fsd. L. sroe}.
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In de

A

A,

Letteroefeningen

voorkomende .

werking van

de

Heffie

des

ardkloot, (Gedagten over den Volks .
537
Ouderdom van den) 263 . DeAntichrist , (De benaaming van)

Schepping by MOSES, GEN. L, duidt geen byzonderen Perals eene befchryving van de loon, maar bedorvene LeerWedergeboorte des Aardkloots aars aan .
293
aangemerkt .
264 Ari(tocratie, de Handhaaffter van
ACKERMAN, (M . M . C.) eerie
bet Eerstgeboorteregt .
575
AEtrife to Hamburg, overlydt,Ark van Nuscii , dit is geen
91 . Eere haare Nagedagtenis 4rk of Kist, niaar, gelyk her
beweezen .
95 woord betel :ent, een Vaartuig
Adel , dezelve in geen gurftig geweest, 375 . Vaartuigen van
daghcht gefteld, 572 . De ver- die afmeeuugen bier to lande
nietigmg der Adelyke Ty- gemaakt .
Ad .
tell in Frankryk geroemd . 573 AUGUSTUS , groote verandering
Allegcrse (Wat eene) is, 9o . Re- in diens CharakClZr, 609 Was
gets over derzelver inrlgting b y als Vurst uitvoerdo, aid.
all . Hos devvegen veicerd . 650
en plaatzinge .
.4mmca, (Vryverklaarmg der4vondmual, wte daar toe genooVereenigde Staaten van) hier d,gd behooren to wurden . 550
to lande vooigeflagen door Azyh-Kliste*en, met nut aange .
ADAMS , 531 . Floe CAPELLCLV
wend,
63
B
TOT DE MARSCH'er opaandringt
in Gelderland, en men hem
tegenwerkt, 531 . Frteslandsge-libel ( Ophelderende Aanmerhihgen over de Spraakterwzr.
reedheid in deezen , 532 .
Hollinds traa2heid , hoe door ring of Nlengelsng by den Toode Verzoekfchriften der Koop . renbon' te)
193
lieden en Burgeren in yverBAISSDT, (C F.)13efchu11,4ii,tcn
veranderd, all. Staaten van tegen heir aangevoerd en Ilra 182,
Holland befluiten 'er toe , 534- fe hero op,eiegd .
Zeelands gedrag in deezen B ,a lee (De Valet) bef,;hreeve 1'-12
535 . Overysfels haodelwyze ,
aid . Utreclrts gedrag , 536 . Bntameren (Sciiets van der) Ze4 ;9
Dat van Stad en Lande, ald . cen eh Char .iEter.
Befiuit van Hun Hoog Molten-Bedefton ,ien, wat over fret h-uden, all. Hoe verfchtllend be- den of mot houden dcrz,avea
oordeeld . ald Geenzins de be- in 't Jaar 1,3z voorvica, 170 .
Zon.
X x
LETT . 1791 . 10. E5 .
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Zonderlinge voortiag van Oostergo deswegen .
171
BENYOWSRY, (Kort verflag van
den Graaf DE) 486 . Hoe bet
met zyne Schriften gegaan is.

Y

Z E R.

damfche Teken • Academie met
ecu Gouden Penning befchon .
ken, 395 . Zyne Aanmerkingen
over de Weezenstrekken der
onderfcheide Volken .
3g6
aid. CHRISTUS , in hoe verre by en
Berchaaving, waartoe oorfprong- zyne Apostelen zich naar de
lyk verordend .
44o denkbeelden der Menfchen
Bejpotting , hoe zeer men die van hunnen tyd gefchikt hebvan zommige Lieden to ver- ben .
53, 381
agten hebbe .
233 --- onderfcheide denkbeelBIANCA CAPELLO , hoe IrooFUT
den over zyne verzoeking in
haare Gefchiedenis opgeeft, de Woestyn .
250-253
hoe verre by zich ten opzigte
36I . Aanmerkingen up dat
berigt .
363 vande Volkstaal bediende, Seq .
Bidpaapje, (Een Wandelend blad) Hoe by zich naar de dwaalenzo geheeten, vanwaar die Be . de Volksbegrippen en Volksgenaaming uit de houding ont • voelens gedraagen hebbe . 505
leeiid, 17 . Waartoe die bow COLLOSSEN II, opgehelderd. 462
ding ftrekt .
ald.Comeet, of dit woord Manlyk dan
Blajoen, van wear dit woord herVrouwlyk zy.
401
lsomftig.
215 CONFJC1US , ZOROASTER en MAHO.
Eoetvaardigheid (Hoe dwaaslyk METH perfoonlyk befchouwd,
men zich met eene uitwendi- met elkander vexgeleeken . 179
ge) gerustftelt.
110
D.
Botany - Baay . (Zte Port Jackfon .) J)ank- Vast. en Bededags UitfchryBrand (Middel om Houten huiving van den Jaare 1782, 166 .
zen tegen) to bevoiligen . 445 Misnoegen daar over by de
BREDERODE, of 'er nog egte AfStaaten van Holland, 167 .Misfammelingeh va%A@n, be twist. noegen by de Landzaaten,
3c0 168 . Byvoegzel to Vlisjingen
Broeder (De benaaming
van) gemaakt, 169. Eene andere
heeft, in de Brieven van PAU- Uitfchryving in Fr :eeland . 170
LUS, de betekenis van Ambt •D AVID, 't Character diens
.
206
nings gefchetst .
K200
orbedf4ntgo
BROES , Aanmerkingen over de DEBORA ,
haar Lied, volgens
Papieren , betrekkelyk zyne de Vertaaling van VAN VLOTEN .
Voorreden uitgegeeven . 13, 57
97
Bruud. (Vreemde voorflagen aan Deugd, van welk eene betekenis
cene)
458 dit woord in de Schriften des
Burkontlastingen, hoe in de Borst- N. V . oorfprenglyk is .
48
ziekten to befchouwen.
113 Dienstbooden , Algemeene Grondregel , welken zy to volgen
C.
ANIPER, (P .) berigt van zyne
hebben .
511
ontdekkingen in bet tekerien DiRK nit VII, Graaf van Holland,
van Menfchenhoefden, 391 . wat de Tielfche Kronyk van
Door Direfteuren der f4mjter . zyn $uwelyk zegt, en of by
6411
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&n dan twee Degters gehad Engeland , bet Character der Enhebbe .
67 gellchen , 76 . Byzonderheden
Donau, (Het afvaaren van den) in hunne Opvoeding der Riu .
by bet 1>raanhcht verrukkend . down totviyheid aanleidelyk,
442 aid . Hoe zeer met hun eigen
Docd (Of bet woord) Manlyk Land ingenomen, 79, Wat
clan Vrouwlyk zy, onderzogt . men van hunne Edeluloedig399 heid to denken hebbe, rao.
hoe men tlenzPlven to ou- Wat van hunne Milddaadrg'
zer beinoedylng befchou ven held , byzonder met betrek512 kmg
tot Godsdientltge en
hunne.
D ; iften (Welke) een Opvoeder Liefddaadtge Stichttngen, 12r .
verwekkera, verfterken en be . Van hunne brllyi.hcld en
.
ituuren moot
358 vrymoedigheid, 123 . Wegens
Drinbbeker , betekenis van dit hunnen mood to gedrag in
woord in de Schnften des N . Gezelfchappcn, 124. Zy denV . Wat crnl1crua met bet af . ken voor itch z .ahen, 125 .
bidden van denzelven bedoeld Hoe op Jaarteesten gefteld,
hebbe.
50, 51 126. Hunne huitenfpoorigheid
Droop rnaake&yen wecens de daar- in Weddingfchappen , aid.
in htc , fchende Ziekten , en Nteuwsgierigheid en Ligtgeinzonderheid van de Bieiswyk- loovigheid , 127 . Armoede en
/,
387 Oaderdorn by hun veragt . aid .
Hoe doi in hunne
Dueilen. (Zie Tweegevegten .)
Drivel, betekenis van dit woord Weddingfchappen, 615 . Wed.
51 Comptoiren in London, aid.
ut h ;;t N . '1'.
Vreemde
Weddwaf happen .
DuRER, (M a aT) de verdeelingen door hem van do Mon .
616
fcheni , eeofden u1 't ttekenenEPnESEN VI: I0 •1 2, to .gelicht .
464
en fchliL :&ren gemoakt, ge392Ertren, hoe dezelve be arbeid en
wraakt .
gezuiverd worden .
E.
µ11 4
~.lelrrr,e ,g beid , tre:fende Va-EecuDES, wat 'er in zyne Wis.
derlandfc; , e voorbeelden van kundige Werken voor i''e te .
deeze Deued .
316, 317 genwoordige Becef naaren der
163
Eerstgeboorteregt , hoe door dri. Wiskunct ontbreekt .
57,5ExODUS XVil :16, toegelicht . 588
flocratre aangekweekt .
XXV: 29, opgehelderd .
Tlfa, een Romarce .
87
Engeland (De Koniug van) be590
F.
tacit -een onkosten van een
Regtsgedmg tegen hem ge • FREniRts DE 11, Koning van
Pruisfen, haalt CzaarPzTER Dts
voerd , fchoon by bet verlie73 111, in zyne belangen over, 347 .
ze .
(Het presfen der Ma- Gevol ;:en hiervan , 34g . Wat
troozen in) met de vryheid 'er na diens Ontthrooning van
met over een to hrengen . 74 de Rusfifche veranderin:; ten
door hoe zwaar een zynen voordeele gebeurde . 351
•
aid.
is niet onpartydfg in
GeidfLhuld gedrukt.
xyXx 2
fie ,
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J e vodr den i Nlaait t)92
betreffende, 482 Very lAin , ntoeten besntwoord word(n .
p86
tusfchen hem, en pniLiPIUS DI N
483 Genoolfchapnen,
(Gelecide to
11, van 1Vlacedonre.
Friesland geelt, in den Jaaie 4W'cetenfchapbeoefenendle,, (Zie
1782 , eene verarderde (Jr- Moatjclrappyen .)
fchryving van den Danl .- Vast-Geweeten . (Treffelyke Aanmeren Bededag .
I69 ktngen van SLNECA oter bet)
Fu 'gus (Verflag van een) ,an
'v
455
de hiel, en de flegte bthande- Godsdienst , (Ceristlyke) hoe
ling van dezelve in den be- zeer bet Leerftelllge en Zede476 kundlge in denzelven met bet
ginne .
G . Gefchiedkurdtge verbonden is .
ebaaren , hoe gefchikt om or- 47
dericheiden gtdagten tilt to Wat dezelve is, en
drukken.
545 hoe de Einderen in to boezeGelratstreAken der Volken, hoe vet- men .
142
icheiden, en boe zeer order- heeft alle reden van
een gemengd .
396 geloofwaardtgheid ; uit aannier.
Geloof (Yen redelyk) aangepree- klrg van deszelfs voortp'an247
zen .
ring.
330
Gelukzaligen (Gronden , waarop _.__._ De beste en betlendigtle
bet denkbeeld rust dat de) el- bron van ttoost .
5 -r7
kander kenntlyk zullen we- Godsvrugt moet teder, vetltcht en
derzten.
412
255 blymoedig weezen .
Hoe wv ors dit weder - GostFIt, (MARTIN) een Jefuit,
zien raa den dood voor to fle - aanlegger van bet Noordfche
]en hebben , 471 . Op weike Stift to Linz .
444
gonden van Rede en Open - GROOT , (H. na) tegen de opbaaring dit wederzien rust, fpraak van con oordeellcoztn
472 . Welk een invloed die hoop Schoolvos geweest to zyn ,
op de regeling onzes gedrags verdeedi d .
125
heeft, 473 . Welke troostryhe
I3
gevolgen 'er in liegen opgeANGEL. XXIII : 3 5, ofhet dr+fffooten .
474
rig uttvaaren van FAULUS tegen
GENESts IV : 19- 24 , nieuw veertaald en toegelicht .
369 ANANIAS , opgehelderd .
285
VI : 14, 16, opgehelderd. Hart, (Ongetheldheld in bet)
371 oorzaak %an Engborftigheld.
XI : I - 9, of bet verhaal 560
van Babels toorenbouw,opgc-HEaR . VI : 12, opgehelderd . 417
helderd .
193 Reld Woltemade, gedrag op dat
XLVI1 : 2r, anders vertaaid O . I . Schip gehouden by den
en opgehelderd .
372 aanval eens Engelfchen KaaGenootfchap, (Bataafsch) welke pets .
619
vraagen nog ter beantwoordir-Beraut, oorfprong dler benaage open flaan , Boor een on minge .
215
bepaalrien iyd, 384, enz. Wel-Herfst, tot welke zedelyke Befpie .

zyne heiigten de Ohste r,ders
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fpiegelingen dezelve ons op- men . 175. Doch die Roop
ltldt.
517 handel bre.ngt niet Feel op tot
Hoofden, hoe veel derzelver ge- denRysdom van Egypte en de
1 ;,,ti
daante met de Jaaren veran- , ei , aard des Volk , .
dert , 393 . Hoe zeer in ge-Kvn jJatka, (Herkomst d°r ln .
daante by verfchillende Vol . wounderen van) 488 .tcefwyn
ald . ze, old, Godsdiarust, 489. Geken onderfcheideu .
aartheid .
ald .
H000ENDYK , (STEVEN) Stigter
van her Bataafsch Gerootichap- drre I or ten van Inwoorr,
der Proefondervtide] yke Wys- deren, 538 . Geflalte en Ant
begeerte met een Borstbeeld der eigenlyke KamtJclatkaers ,
in bet Mufeum vereerd .
383 539 Paardeu daar zeldaaania,
540. Honden veelvuldig ; derHORATIUS, gefteldheid der Ro
meinen ten zynen tyde .
6o6 zelver dienften, ald. Hoe men
Hottentotten , hunne Leevenswy- ze fpant en rydt, 541 Berigt
ze, 627 . Hoe zy den honger van cene D.msferesfe alddar .
op eene vreemae wyze
ftil
5l.2
628Karvtal (I3et) van Langue'loc ,
len.
Houtskool, 't branden daarvan in deazelfs aanleg , arbeid en
431 kosten daar aan befteed, 1131't Graaffchap Zutphen .
Van de Ifanaalcn in Engeland,
J.
I.
J'
byzorder tusfchen M.,ncie,ter
IRd `IA VI : 28, 30, opgehel3- en Leverpcol, 132 . 1of vereeniging van de Theems en de
J tRUSALEir, (Abt) dtensChris4y
Severn, 133 . Voordeelen deruitemde .
599 zelven, all . Zonderlng Kanaal
JEsus (De Verdienfte van) zeer 1t Sclaotland ,
134-111 Zureeuttgebreid hefchouwd, 501" den, aid . Van het
Holfein)clae
Als voorleden,tegenwoordig en Kanaal, 135 . Vaq die in De .
toekomend, onderfchetden . 5oz nemarken .
aid .
Illuminatien,grappig befchree 6KAUNITZ RIETBERG, opgave van

3

de groote verrigtingen deezes
Jox . V : 7 . Zonderlinge en
e
en
nteuwe verdeedigu g van deeze KerkvaVortte
.eren (We~ke Rels
Jeis men
4
plaats.
't Ieezen van de Scitriften
oserx teen bet invoeren van 111
der) heeft in aht to neemen .
een votftrekt Despottsmus ver151
deedigd .
37 2 Kin lE ren (Welke Re ;eis menk n
K.
a ;t to neemen hebbe om de
aap de Coede Hoop, weersge- Vathaarheden der) to beoorfteldheid aan dez dve
62z deelen .
123
Kawo, ligging dier Stad, 173 .
(Welke Driften een Op .
Hoe f egt een vertooning de- voeder in de) verwekkerr,,
zelve maaht , 174 . Wat deeze verfkerken en beftuuren moet .
Stad tot een Stnpelplaats van
g ;g
grooten Handel maakt, 17f
(Over de Zaligheid der)
Weihe Caravaanen 'er aarn,,,453
X x 3
Aide1
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Meeding, hoe best voor de Ge .

den , 427. Waar door zy el .
zondheid to regelen .
526
kanders werkzaamheid belem.
Koek, (De) eene kwaal op Bata. meren konnen, 428 . Schikkin .
,via zeer algemeen , Genees- gen en plan van zamenwermiddel tegen dezelve .
480 king om allefi hinder weg to
Kokospalmen, op welk eene wyze neemen en to voorkomeu . 429
Bosfchen daarvan op laage Et-MAHOMCTH, ZOIOASTCR en CONlauden ortilaan .
436 Fc.cius, perfoonlyk befchouwd,
Koraalklippen , derzelver wonder- met elkander vergeleeken . 179
baare vormtug befchreeven .
(Groote eerbied voor
435 bet Vaandei . , in)
355
Krankbezoekers (Welke verbete-Mantis Relzgiofa. (Zie Bidpaaple.)
ringen omtrent de) op de p . I . Maria - teclden, lyst van zeer
Schepen to maaken zyn . 425 zondeilinge .
443
Krim , (De) van hoe veel aan-MAtuus, zyn Chara&er en Kry2sbelangs .
272 verrigtingen .
136
Kunersdorf (Slag by) befchree-Maroquin, welk Leder, 118 . Hoe
veu .
2o
men in Europa veele poogtnL.
gen heeft aargewend om het
adder van Natuurlyke Weezens, na to maaken . ald . floe ver.
fchoon men alle fporten niet vaardigd, 119 . En 'er byzonkan aanwyzen, nit onaannee, dere kleuren aan geett .
aid.
melyk .
344Meel, beflan,ideelen van hetzelLeenfpreuk. (Zie Allegorie.)
ve .
210
Let= (Welk een fchrik deMclaatsbeid der ,7'noden, wonderaannadering van een) den Die- b'ar zin- of voorbeeldig beren nanlaagt.
6z8 fchouwd .
152
LEoroLD nti 11 , opgave van Mensrh
(De) als een fcliepftl
diens CharaEter, 448 . Verlag v'in onetndige waarde bevan zyn affland en oveidragt van fchouwd .
5 ,43
bet bewind van Toscaauen . 449Middelfland, hoe zeer verkieslyk.
Lr:v1TIC . X : i,2, opgeheiderd . 153
319
Linz . berigt van bet NoordJcheilloorea , menigwerf alieen ais
Stiff daar opgeregt.
444 zwarte Luropeaanen verbeel,' .
Litopkyten,of Polyp--rawti .;eKo
391
raalwormen,in derzelver tveil,-IVlns/elen, derzelver vergiftigh-id
zaamheid befchreeven .
416
ontilaat uit het Knit of de eteLonawyr, naXIV, van den finaak ren der :traalkwalle .
478
ten zynen tyde en 't verderf.
N.

L

494aamwoorden ,

(Ze fj1andige )

M.
moAlykheid om derzelver
aasfluis, Naamsoorfprong, 301 . Geflachten to hepaalen , 400 .
Aanztcnlykheid van
dit Welk een middel men hier omDorp , 302 . Regeering, 303 . trent to gebruilcen hebbe . old.
Visfchery aldaar
304NADAR en AUau over 't vrcemd
Maatfclrajpyen , (Geleerde) woke Vuur door bun gebruikt en de
jn ons Vaderland ge' orden wor- firaffe bun overgekomen . 153
Mew

M
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.Ar1euiwjaarsdag , wonderlyke befpiegelingen op denzelven . 365

R.

tocht in eene onbekende Zee .
543
O.
PETER DG III, (Czaar) FREDEferanden , onderfcheide foor- ELK DEN II gunftig, welk eene
ten aan de Hebreen voorge. omwending zulks aarr diens
59o zaaken gaf, 347 . Hoe her
fchreeven.
Onderwys in den Oodsdienst, hoe zich naa diens Ontthrooring
veelal verkeerd ingerigt , 8r . toedroeg .
351
Hoe aan to leggen .
821 PET. ll : 4, verklaard .
153
Onweer. (Tafereel van een opko . x - IV : x8, opgehelderd . lot
23I PHILIPS . (Berigt wegens de Afmend)
Oordeelvellingen over den Naas . zweeiing van)
26
ten , hoe men hierin to work Poezy, (De Kunftige) eene ver33
fyning van de oorfpronglyke
moet gaan .
volkstaal .
241
Oorlog , ( Zevenjaarige) waaruit
dezelve ontftond .
1g Poolen , beknopt berigt van flit
OPENRAAr No (Hot Boek der)
Ryk , 305 . Wegens de vervan IOANrtES, denlnhoud ont- deeling van 't zelve.
305 .
292 Port 3'ackfon , Bedenkingen over
Iced .
V : 9, verklaard . 467 de voordeelen, die Groot-Brit .
tanje ten eenigen tyde van de
Operatien (Heelkundige) moeten
niet altoos ten fchielykften vol. Volkplanting aldaar zou bunnen
216
voerd worden.
479 trekken .
Opperrnagt (De ftelling dat de) by Propheeten , ( Onderfcheide ftanhetVolk berust,ontvouwd . 452 den der) onder hot Joodfcl-e
Volk .
P.
197
aaschfeest, gefchillen over den PSALM I, vertaald en opgehel .
326
tyd van het vieren in deeze derd .
laatere tyden ontflaan, 7 . Hoe
VII : 8, opgehelderd . 327
men in 't jaar 1724 on 1744,- IX : 21, toegehcht.
aid.
daar omtrent veifchillend ban .- XXVII, verklaard .
aid.
delde, 8 . Ryksdags-beflu :ten
XXXVI : 8, 9 en Io, vtr.
daaromtient, aid . Hoe men ge- taald en opgehelderd .
328
handeld heeft in de jaaren 1771
XXXIX : 13, opaeklaard.
en 1778, wanneei bet Paasch .
aid.
IV, by weak eene gelegenfeest der Chrisfenen en jooden op
denzelfden tyd inviel,9 . B .flui- heid opgefteld, 592 . Vertaald
ten der Kerkvergaderingen en en opgehelderd.
594
Ryks(tenden deswegen.
aid .PsALMrN, zes Regeis noodig oin
dezelve metVerttand en Gevoel
Padden worden door de Spinnen
niet doodgei ooken, 6o4 . Zyn to leezen .
242
niet vergiftig.
aid .
R.
Partyzugt , hoe nadeelig in betRegenvlaag, Dichtftukje .
279
beoefenen der H. Schrift . 375 Roman , hoe dezelve behoort to
PESIRLes op zyn fterfbedde gcweezen, 522. De DuztJcLers
fchetst .
237
moeten voor de Lngeijelien in
bet fchrVven denzelven onderPE10USE , (DE LA) verflag van
diens vyftnaandigen Scheeps- doen, aid. Over de keuze in
X x 4
bet

O
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bet leezen der Romans , 523 .Spinnen oefenen geen vyandfchap
Heerfchende gebreken in de- tegen de l'adden .
604
zelve, all . Voorbehoedfels by Spraak , den Mensch niet aanbet leezen in agt to neemen . gebooren, maar can work der
525 Kunst, 49r . N'atuurwetten vol.
Romein , (Wat bet geluk van gens welke de Mensch eene
een) in de dagen van HoRA • Spraak vorn:t .
493
TIUS, uitmaaktc,6o6 . Welk een Stilt (Noordfche) to Linz aangeinvloed zulks hadtop den Gods- legd , om in Zweeden , Denedienst en do Alleenheerfching snarken en Noorwegen, bet zaad
van dat Gemeenebesr,
607 van den Roornfch,n Godsd:enst
Rups, (Bastaard-Hoorn-)befcbree- to onderhouden .
444
very.
IgStudie , hoe uitgebreid men dit
Van den St. :acobs 1lin• woord kan en hehoort op to
16 vatten.
der.
409
-- (BruineEer faart-) zeldzaa-Sudak, gelegenheid dier Stad . 274
me wyze van voedzel nutt - Sweden1urgiaap en , (ilanhang van)
gen.
a id. i n Zweeden en to London . 61
Hat Spinfel van fommigeSystemata in do Godgeleerdheid,
Rupfen , niet alleen een be • waarom verwerpelyk .
lI
fcherinrniddel regen de Koude ;
maer ook dienihg tot het volkonien voortbrengen der Vlint Tafel , (De Srnaragdene) hoog
115
ders .
opgevyzeld , fchoon ze niets
(Slak, ) Schynt een foort dan brabbeltaal behelst .
334
van Middelweezen, of de over- Tekenhunst, den Israeliten reeds
gang van bet eene Dierenge- vroeg bekend .
299
flacht tot hot andere, 34 .3 . Be-Theologia Syntbolica en de Theolofchryving .
344 gin Naturals , wonderlyk he(Borflel-)befchreeven,563 . fchreeven .
836
Byzonderheden van zyn Te-TnoMAS in zyn Ongeloof ge.
peltje, aid . Zyn dubbel f infel itraft.
446
tot can Winterverblyf.
564 r Tim . 11f: 16, onderfcheide lee.
Rykdom ('t Regt genot van den) zingen dier plaatze .
466
318TtTUS 1 : 6 , verklaard .
gefehetst .
2,19
S . Tong . (Over de oorzaaken van
choonheid , waarin voor den tree BeIIag op de)
390
11Mensch gelegen , 93 . Hoe Turken , geiteldheid hunner Lelrgt de naam van Schoon ge- gers en bunne Inrigting to velgeesen , en -dikwyls kunftig do , 354 . Hunne wyze van
h .en gefineeten wordt.
a14 . vegten , 35g. Hunne eerbied
Sevastopol , gelegenheid dier Ha . voor hot Vaandel van MAHO .
273 METH .
ven .
aid.
Slakken, een Rups deeze DiertjesTweegenegten, hoe zeer to wraanaderende, en Slok-Rups gehee- ken , 275 . Geen middel om
ten, befchreeven .
345 do gefchonde Ear to herflellen .
Srneak, (Over den) ten tyde van
276
49-4Twyfelingen in den Godsdienst ,
sopswxx D .DN XIV.
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hoe men zich by detzelver aanhoudend opkomen to gedraa507
gen hebbe .
U.

der
U zaake niets andersweezera
dan
nie (Duitfche)in 't

R.

W.
de oorfprong in de
Sieek- of Tournooi-fpefen gezogt.
214
W`en)en . (Grootheid der Ste4 46
opens ,

eeueWenfchen . ( Regels in bet befluufoort van Vrymetzelaars-ver- ren van onze)
Io6
bintenis .
183
(Gedagten over de verUtrecht. (Verflag van de Unie
vulling onzer)
229
van)
2 SWereld, hoe aan to zien , hoe
V.
to gebruiken, hoe bet heft en
(Lu)
wat hem op onheil aan to merken .
AILLANT,
340
bet O . 1 . Schip de Held Wol-Wzegezang .
459
temade wedervoer . 619 . Wat
Z.
op ket Schip Middelburg, 622 . Zamenleeving in one Republiek ,
Hoe aan de Lap de Goede
in zes onderfcheide fydvakFloop tot de Reis toegerust ,
ken befchouwd, 405 . Midde623 . Zyne wyze van .Reizen, len tot verbeteting aangeweeen bet doen zyner Waarnee- zen .
406
mingen, aid. Onderfcheid tus Zeep . (Over bet bereiden van
fchen zyn oogmerk, en dat van narde en weeke)
431
SPARMAN .
626 Zeifmoord beftreeden, 307 . Drift
Pere , oude Redenrykkatner al . kan denzelven niet verfchoodaar, ftukjes van de bAwaam • nen, 308 . 't Verftand dien niet
held der Leden .
42
aanraaden, aid. Moot Yelfs in
Verbeeidingskracht, Aanmerkingcn
de cogen van cen Naturalist
over dit verwogen .
224 een Misdaad zyn .
310
Verffand , Middelen om 't zelve Ziele, (De onf'erflykheid der) betG befchaaven .
4c8 weerd, 1-4 . Wederfprooken. 5
Volk (De !telling dat de Opper-ZOROASTER ,
co"UUCios
en
magi by bet) berust , ont- MAHOMETH , perfoonlyk be.
vouwd .
452 fchouwd, met elkander vergeVolksbegrippen , (Gedaiten over
It:eken .
179
eenige) in de GereformeerdeZuYLEN VAN NIEVELDT verdee.
Kerk .
29
552 digt zyn gedrag .
Voorsordeel, hoe fchadelyk in bet Zydeverwer yen, verflag deswebebefenen der H . Schrtft. 375 gei1 .
432
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.SCHRLFTEN,

Die in dit Stak oordeelkundig tevenr en vrymoedig verhandeld worden .
Met derzelver Pryzen .
A.
anmerkingen
op
den
Leertrant
van fefus, met betrekA
.L 1 king tot de Denkwvze en bet Spraakgebruik der Joo .
den . Amft. by van der Kroe en Capel, Wesfing en van
der Hey, in gr . 8vof f i - iG - o
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Abresch, (P .) Paraphrafir & Annotationum in EpiJtolam ad
Hebraos Specimen tertium, Lugd . apud A. et J. Hon417
koop, in 8vo . f m . f. 2 - o - o
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11 Deelen, in 8vo . f i - 16 - 0
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Dordr. by
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Amfterdam, in zyne Gefchiedenisfen, Voorregten, Koophandel, Gebouwen, Kerkenftaat, Schoolen, Schutterye,
Gilden en Regeeringe, befchreeven . Om to dienen t,!a
Vervolge op bet Werk van .7 . Wagenaar. Amft .enHarl .
by P . Conradi en V. van der Plaats . 15-18de Stuk,
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in gr . 3vo. f 7 - 18 - 0
en zyne Gefchiedenisfen in 't kort . I`dde Deel .
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Am1t. by .7 . Allart, in i2mo . f i - 16 - 0
Antiquitatum Romanarum brevis defcriptio, olim ex G . H.
Nieupoortio concinnata, nunc in ufum prcecipue Schoke
Goudanx, per quceftiones diJtinfta . Gouda, Sumtibus G. Ver140
blaauw, in 8vo- f- m . f 0 - 14 - 0
Antwoord der Nederlandfche Jooden, op de Brieven door
den Welgeleerden Heer Y. Prieetley, gefchreeven aan
huine Natie, over de baarblyklykheid van bet Christendom, door 0 . B . G . Rott. by 7. Pols., in gr . 8vo .
Apotheek . (De Zweedfche) Uit bet Latyn vertaald . Amft.
boo
by H. Keyzer, in gr. 8vo . f i - o - o
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4rchenholtz, (3 . W van) Engeland . Amfl. by A. B . Saa.
f i - Lo - o
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kes, in gr . 8vo8
4fmus omnia fecunz portans, of alle de Werken van den
lVandsbecker Boode . 2de Stukje . Am(t . by W. Holtrop,
in 8vo . f 1 - 5 -0
364
Atlas (Aardryks- Gefchied- en Koophandelkundige) van
Europa . Tweede Afievering, beheizende Poolen,,Hongaryen en Pruisfen . Dordr . by do Leeuw en Krap, in gr.
folio . f o - 16 - o
304
a,!lrdt, (C. F.) Zedekundig Handboek voor den Burger71
J-1 ftaat . Vertaald door E Volkertsz . Dordr . by H . de
Haas, in gr . 8vo . f i - 16 - 0
31
- -- Ge(chiedenis en Dagboek van zyn Gevangenfchap ; beneffens echte ftukken en ontdekkingen, orntrent de Duitfche Unie, door hem zelven in 't licht gegeeven . Haarl . by C. Plaat, in gr. 8vo . f 1 - IG - o
181
Bakker, (P . Huizinga) Poezy. hide Deel . Am(l . by de
Erven P . Meyer en G. Warnars, in gr . 8vo . f t-10-0 496
Barth, (K. G . C.) De Vriend der Natuur, en van bet Burgerlyk Leeven . Een Leesboek voor de Vrienden van het
Menschlyk Geflacht . Amft. by A. B . Saakes, in 8vo.
f 0 - 14 - 0
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Baunzeister, Vaderlyke Lesfen en Getrouwe Raadgeevingen
aan de fludeerende Jeugd . Opgedraagen aan den Hoogleeraar Broes, door een Beminnaar van Luther enCalvyn .
557
Rott . by A. Bothall, in gr. 8vo- f o - 4 - 0
Bedenkingcn van eenen Wysgeer, over den Godsdienst . Uit
bet I-Ioogduitsch , door den Heer T van Hamelsvetd . II
Deelen . Utr . by de Wed . S . de Waal en Zoon, in gr.
8vo . f 5-10- 0
332
Benyowsky, (Gedenkfchriften en Reizen des , Graaven van)
door hem zelven befchreeven . I(te Deel . Haarl . by A.
Loosjes Pz ., in gr. 8vo . f i - 5 - 0
485
Berigten , betreffende de Nieuwe Hervormers in Duitschland . 2 Stukjes . Utr . by W. van Tzerworst, in gr . 8vo.
f 2-14-o
556
Befchryvin g (Volledige) van alle Konften, Ambagten , Handwerken , Fabrieken, Trafiken, derzelver Werkbuizen,
Gereedfchappen, enz . , ten deele overgenomen uit de beroemdfte buztenlandfche Werken, en vermeerderd met de
Theorie en Praktyk der beste Inlandfche Kontlenaaren en
Handwerkslieden . Met Plaaten . 4 en 5de Stuk . Dordr.
by A . Blusfe en Zoon, in gr. 8vo . f 3 - 10- 0
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Befchouwing (Natuur- en Zedekundige) der Aarde en van
haare Bewooneren . Gevolgd naar bet Hoogduitsch van
. F. Zollner en 3 . S. Lange . hide Deel . Camp, by
. A. de Chalmot en Amil. by M. de Bruyn , in gr.
Svo . f 2 - 16 - o
207
--- IVde Deel. f i - 8 - o
433
I3e(laan (Het drieeenig) van God, geopenbaard in de Drie
Mannen, verfcheenen aan Abraham ; benevens eene - nieuwe Verdeediging van i 7oann . V : 7 . Door G . TH . W.
J . U. Dr . Gedrukt voor den Autheur, en to bekomen by
333
B . Wild en Y. Altheer, in gr . 8vo. f o - 15 - 0
Bleuland, (J .) Icon TunicaVallofce tntefani Duodeni, juxta
felicem vafculorum impletionem . Ipf s coloribur , qua in
Praparato confpiciuntur edita . Traj . apud B . Wild et
J . Altheer, in 00- f. m . f i - Io - o
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Blig h, (W.) Verhaal van de Muitery aan boord van bet
Engelsch Konings-Schip de Bounty , en de daarop gevolgde rampfpoedige Reis van een gedeelte des Scheepsvolks . Rott. by G. A. Arrenberg, ill 4to . f z - 5 - 0 4 i
Boddaert ?unior, (P .) Gedichten . 2de Stukje . Utr . by H.
van Otterloo, ih 8vo . f o - 14 - 0
141
Bonn, (A .) Redenvoeringen ter Inwyding der volbouwde
Tekenzaal , voor bet Departement der Tekenkunde , ea
voor de Gehoorzaal en- Schouwplaats van bet Departement der Natuurkunde, in bet Gebouw der Maatfchappy
Felix Meritis . Amft . by Y. C. Sepp en A . Fokke Simonsz .
293
in gr . 8vo . f i - 5 - 0
Bonnet, (P .) Leerredenen over 't Leeven van David . Vlide
en laatfte Deel . Aril. by P . en '. Holfeyn , en
Utr. by A. van Paddenburg en G . van den Brink 7z . ,
n gr 8vo- f 3 - 0 - o
I99
Bos t (.7. B .) Leerredenen . Vertaald door den Eerw . •
R . Brouwer. IV . V en Vide Deel . Amft. by F. 7.
van Tetroode, in 8vo . f 3 - zi - o
log
Brief van een Wend aan een Vriend . In zich bevattende
befcheidene Aanmerkingen op de onbefcheidene Handelwyze, door de Schryvers van de Algemeenehaderland/che
Letteroefeningen gehouden , omtrent den Eerw. Tolli .
Ter verdeediging van bet Werkje , ten Titel voerende.
lets van Tolli. Alom, in gr . 8vo. f o - 6 - o
Soo
Broes, (B.) Leerreden over Pf. XV. 4a . Leyd . by A .
en .7. Honkoop, in gr. 8vo . f o - 6 - • 0
421
Brutne, (Y . de) De Joodfche Gefchiedenis in 't algemeen ,
en die van Abraham in 't byzonder. Befchouwd in drie
Ver-
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V e3 bandelmgen . Uitgefprooken in het Amfterdamsch
terite Departemknt der Maatfchappy : Tot Nut van 't Algemeen . Amft . by B. Keyzer, in gr. Svo . f i - o - o 474
Br tin, (P. le) Letter-Gefchicht- en Leerftelkundige Uitle ging van de Gebeden en Plegtigheden der H. Misfe. Amft .
by F. ;1. van Tetroode, in gr. 8vo . f 3 - 1-~ - 0
155
Buchner, (F.) Verhandeliug over de voortreltelykheid van
de Operatie der Cataract, volgens de manier der Ouden .
Op nieu'vs in gebruik gebragt en verbeterd door P . Pott.
Amft . by H. Keyzer, in gr . 8vo. f o - ii - o
6oz
Bundel van Godgeleerde, Wysgeerige en ZedekundigeMengelingen . -de Stuk . Haarl . by Plaat en Loosjes , in
gr . 8vo. f o - 14 - o
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C7ampe, (3g. H.) Reisbefchryvingen voor de Jeugd . AmfL
by de dyed. Y . Doll, in 8vo . f i - i6 - o
219
Voiledig Leerftelzel van Opvoeding, ontworpen door eenige Geleerden in Duitschlatnd . Amft . by de
Erven P. Meyer en G . Warnars en de Wed . Y. Doll,
in 8vo .f2-8-0
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Camper, (P .) Verhandeling over bet natuurlyk verfchil de r
in Menfchen van onderfcheiden Landaart
en Ouderdom ; over bet fchoon der Antyke Beelden en
gefneede Steenen, enz . Utr . by B . Wild en 7. Altheer,
in gr . 4*.0- f 6 - o - o
391
Catechismus der Weetenfchappen , fchoone Kunften en
fraaije Letteren, nit verfcheide beroeinde Schryveren, en
inzonderheid volgens de fchets van den beroemden Baron
van Bielfeld. IIlde Deel zde Stuk . Amft. by A. Fokke
Szmonsz . , in gr . Svo . f 3 - 0 - 0
212
Chomel, (M. N.) Vervolg op bet Algemeen Huishoudelyk
Natuur- Zedekundig en Kunst- Woordenboek , door .
A . de Chalmot. Verrykt met Kunstplaaten . lode Stuk .
Camp . by ;6. A, de Chalmot en Amft . by .7. Tntema , in
gr . 4to . f 5 - 0 - 0
129
Tide Stuk . f 5 . o - o
521
Chronicon Tielenfe (AuEtoris Inferti) five majoris Clironici pars
ultzma & maxame notabilis. Ex archetypo primus edidit,
adnotationes addidit job . Did . van Leeuwen . Traj . ad
Rhenum apud B . Wild et J. Altheer, in 8vo . f. m . 65
Craven, (Mylady) Reize , in Brieven aan Z . 1) . H. den
Markgraaf van Brandenburg-Anfpach en Bareuth , ge .
fchreeven in 1785 en 1786 . Awft. by M. de Bruyn, in
gr . Svo. f 3 - 6 - o
271
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Curtenius, (P .) Leerredenen over den HeidelbergfchenCatechismus . Uitgegeeven door B . Broes . 2de Stukje . Leyd .
by A en 31. HOnkoop, in gr . 8vo. f i - 8 - o
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elia, of de jonge Erfgenaame . III Deelen. Amft. by
Y. Allart . f 4 .16 - o
96
(Dresjelaar ,) gebooren Oremans en Petronella Moons ,
Sttc1telyke Gedichten . Haarl. by A. J.oosjes Pz . , in gr .
8vo .f 1-0 -0
580
Dupliek , of Affcheid van Aletophilus aan Philadelphus.
Amft . by M. de Bruyn, in gr. 8vo . f 2 - 8 - o
513
Dyk , (.
7 . van) Gedichten . Haarl. by Plaat en Loosjet ,
in gr. 8vo. f 2 - 1s - 0
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beling, (H. M. F.) De Gefchiedenis van Rome, een
Leesboek voor Kinderen van 7 tot 15 jaaren . Ifte en
Ilde Deel .
's Hage by I. van Cleef , in 12mo .
f 3-12-o
136
Emndre, (S. van) Kort Begrip der Bybel- en Vaderlandfehe
Gefchiedenis . Vyfde Druk . Utr . by H. van Otterloo ,
ill 8vo .f0-5-0
155
--Ilet onderwys in de I-I. Godgeleerdheid
bevattelyk , gemaklyk en nuttig gemaakt voor zuiken ,
die belydenis zullen doen, enz . Utr . by D . Kemink en
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Zoon en W. van Tzerworst', in 8vo. f o - io - 0
Einperaus, (Y. F. F.) De laatfte Levensdagen van den' Abr
.7erufalem. Haarl. by C. Plaat, in gr . 8vo . f o - 1o- - 0 599
Engel, (31 . .7 .) De kunst van Nabootzing door Gebaarden .
Ifte Deel. Haarl . by Y. van Walre, in gr. 8vo .
f4-10-o
544
Wy zullen elkander wederzien . Eene Zamenfpraak, benevens eerie Elegie . Amft. by M. de Bruyn .,
in gr . 8vo.f2-o-o
254
Engelberts, (E . M.) De Aloude Staat en Gefchiedenisfen
tier Vereenigde Nederlanden . IIIde Doe] . Amft. by Y.
Allart , in gr. 8vo. f 4 - 2 - 0
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`errieres - Sauvebceuf , Reize in Turkyen , Perfie en Arabie, van 1782-1789 . II Deelen . Utr . by B . Wild en
.7. Altheer, en Amft. by 7. van den Burgh en Zoon , in
gr . 8vo . f 3 - 0 - 0
353
Floh, (7H.) Proeve eener beredeneerde verklaaring der
Gefchiedenisfe van's Heilands Verzoeking in de Woestyne . Dev. by G. Brouwer, in gr . 8vo . f o - 14 - o 2so
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Florian, (De) Estelle . Ainft . by 1. Allart , in 8vo .
fl-8-a
184
Frederik de II, Koning van Pruisfen, Nagelaaten Werken .
Amft . , Dordr . en Leyd . by Y. Yntema , de Erven
P . Meyer en G . Warnars, P . Blush en L . Herdinglz.
IHde Deel, in gr . Svo . f . - io - o
i8
71711e Deel . f s - 4 • o
345
Frosfard, (B. 7.) De zaak der Negerilaaven, en der Inwoonderen van Guinea , ingeleverd by het Gerechtshof
der Gerechtiglaeid , om den Godsdienst en der Staatkunde. Ifte en Ilde Deel . 's Hage by I. van Clef , in
gr. 8vo . f 4 - 6 - 0
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GG
ebeden det Portugeefche Jooden , door een Joodsch
" Genootfchap uit het Hebreeuwsch vertaald . 's Hage
by Lien Cohen, in gr. 8vo . f g - o - 0
558
Gedagten, (Zedige) over eenige Volksbegrlppen in de
Gereformeerde Kerk ; derzelver Bronnen en Geneesmiddelen . Alom, in gr . 8vo8
f i - 16 - 0
5K2
.---,--- over verfchillende O nderwerpen . AmIt . by F.
Drayer, in 8vo. f o - 14 - 0
582
Geographia Antiqua Compendium, ohm ex P . Cluverio concinnatum , nunc in ufum Tironum per qucefiiones difinetum . Gouda , Sumtibus G . Verblaauw , zn 8vo . f. m.
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Gefchiedemsfen der Vereenigde Nederlanden vQor de Vaderlandfche Jeugd . XIV en XVde Deel . Amft . by 9 .
Allart, in i2mo- f 3 - 12 - 0
240
Gzlkes, (Y.) Tafereel der Regeeringe van Frederik II, van
Pruisfen, benevens Gene vergelyking tusfchen dien Vorst
en Philzppus Il , van Macedonie . Utr . by G . T. van
Paddenburg en Zoon , en Amft- by M. Schalekamp , in
gr . 8 vo . f 2- 6- o
48 z
Godsdienstoefeningen voor de Jeugd , (uitgegeeven ten
voordeele van eeu Weeshuis .) Rott . by A . Vis , in
8vo .fo-6-o
66
Goodwyn , (E .) Het verband tusfchen het Leeven en de
Ademhaaling , of Proefondervindelyk Onderzoek nopens
de Uitwerkingen van Verdrinken en Wurgen , ells . Dordr .
by P . van Braam, in gr. 8vo . f o - 16 - 0
258
Greeve, (E . H .) De Brieven van Apostel Paulus aa.n d6
Efefzers , de Colosfers , en de Eerfte aan Tzmotheus ,
sacvens den Biief aan Philemon, uit het Grieksch vertaald
met
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met eene verklaaring .
gr . 8vo . f I - 5 - 0

Dev. by L . A . Karfenbergh , hi
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aaf, (G. ten) Inwydings Redenvoering over de noodiJJ ge kennis van den aart en de huishoudelyke gefteldheid van bet Menschlyk Lichaam , enz . uitgefprooken
by de Aanvaarding van den Post van Le5tor Chirurgzre
Clinice , aan de Illustre Schoole re Rotterdam . Rott .
by P. van Dyk, in gr. 8vo . f i - io - o
514
Haar, (G . de) Het vyfde en de drie volgende Hoofdflukken
uit Paulus Brief aan de Ronzeznen verklaard. Ilde Deel .
Amft, by Wesfing en Allart, in gr. 8vo . f 3 - o - 0 150
Hachenberg, (C . F . R .) Grammaticce Gracce , Pars Prior
Orthographia & Etymologia . Traj . apud W . van Yzetworst , in 8vo . f i . 4 - o
319
Hamelsveld , (T van) Bet eerlle Boek van Mozes„ naar hLt
Hebreeuwsch . Amfl . by M. de Bruyn , in gr. 8vo .
369
f I-16-o
•-Het tweede en derde Bock van Mozes.
f2-12-o
559
Handboek of Historifche en Staatkundige Verhandelingen ,
na de zevende vermeerderde uitgaave, van wylen Profesfor Gotfried Achenvall's Staatkundige Verhandeling, over
de tegenwoordige voornaamfte Ryken en Volken van
Europa . Ifte Deel lfle Stuk . Rott . by N. Cornel, in gr.
611
8vo .f I-16-o
Handelingen van het Geneeskundig Genootfchap, onder de
Zinfpreuk Servandis Civibus. XIVde Deel . Amfl . by
112
P . Conradi, in ar. 8vo . f 2 - 8 - 0
Hazeu C . Zoon, (Y .) De Heidelbergfche Catechismus , in
Lll Gezangen . Amfl. by N. T. Gravius , in 8vo .
40
f I-4-0
Leerzaame Gefprekjes, of de Vlyt der Kinderen opgewekt. Amft. by W van Fliet , in 8vo.
193
f o - 6 - o
Hemert , (P . van) Oratio de prudenti Chrijii Apoflolorum
atque Evangeliftarunm con/zlzo, fermones fims ac fcrzpta ad
captum atque intelle6tum vulgi, quantum zllud fieri potuit,
accommodantiunz . Habita ,lmftelcedamt in cede facra Remonjtrantium, die XXIV Nov . Anni MDCCXC . Arnft .
300
apud M . Schalekamp, in 8vo . m. f. f a - 12 - 0
Herder, (,'. G.) Twee bekroonde Piysverhandelingen . ,De
eerfle over den Oorfprong der Spraak . De tweede over
de
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de Oorzaaken van den vervallen Smaak, by verfcheide
Volken daar by voorhtenen bleeide . Amfl . by Wesfsng
en van der Hey, in gr . 8vo . f i - Io - o
490
Hertz, (M.) Brieven aan Geneesheeren , vertaald en met
Aanmerkingen verrykt, door Dr. D. Heilbrou Cz . Utr.
by G . van den Brink Yansz., in gr . 8vo . f i - 16 - 0 62
Hervey, (31.) Drie Leerredenew over 'tlaatfle Ourdeel, 1]et
Avoudmaal, en op den dood eener jonge Juffer. 's Hage
by 1. van Cleef, in gr . 8vo . f o - 14 - o
2©st
Htrf,
.) Gefchiedenis der Israeliten vddr de tydeit
van
IXde Deel. Amtsffi by de Erven P. Meyer en
G . Warnars in gr. 8vo. f a - Io - o
196
Hes~/elink, (G.5 Uulegkundig Woordenboek ter Opheldenng van de Schriften ; des Nieuwen Verbonds. A---H.
Amfl . by 9 . Yntema, de Erven P. Meyer en G . Warnars , in gr. 8vo. f I - 14 - o
45
'Historic (Beltnopte) der Onlusten in de Nederlandem, federt de onderhandeliugen over de Gewapende Neutraliteit in 1780 ; Uit eehte itukken byeen geileld . II Deelen.
In Brabant, in gr. 8vo . f 5 - o - o
45r
-- (De) der Vereenigde Nederlanden , onpartydig in
vraagen en antwoorden voorgefield , ten nutte voor de
Vaderlaudfche,Jeugd . Amft. by D . Bouwmeester, in Svo
/o-6-o
629
(Hedendaagfche) of Tegenwoordige flaat van a11e
Volken ; beheizende de Befchryving der Vereenigde Nederlanden , en wel byzonder van Overysfel . Ilde Deel.
Amfl, by Y. de Groot, enz. , in gr . 8vo . f 3 - o - o 191
(Vaderlandiche) vervattende de Geichiedenisfen der
Vereenigde Nederlanden, zints den Aanvang der NoordAmerikaanfche Onlusten, en dear uit gevolgden Oorlog
tusfchen Engeland en deezen Staat, tot den tegenwoordigen Tyd . Uit de Geloofwaardigtie Schryvers en egte
Gedenkftukken zamengefteld. Ten Vervolge van Wagenaar's Vaderlandfche Historic . IVde Deel. Amil . by
3 . Allart, in gr . 8vo . f 3 - r s - o
154.
Vde Deel . f 3 - 12 - o
529
Hofi%am, (0. C. F.) Proeve eener Theorie der Nederduafche Poezy . Amft. by P. 3 . Uijlenbroek , in gr. 8vo.
fl-i6-o
34
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afgelcefder, Grysaart -aan den rand van bet Graf . AnilL
by M. de Bruyn, in gr . 8vo. f i - 5 - 0
329
Yefus Christus, De Leeraar der Waarheid , was geen Voiksbedrieger. Utr. by !V. van rzervorst, in gr. 8yo.
fo-14-o
596
lets over de Zaligheid der Duivelen, aqn den Heer Kirch .
hof , door .7-N. Rott. by 3 . P. Kraeft , in gr. 8vo.
f0-4-o
337
In welke plaatzen van den Bybel , wordt gefproken van
hot aanzyn eenes Duivels ? Of mag men de Leere van
eenen Duivel, op goede gronden , verwerpeii ? Uit het
Hoogduitsch vertaald. Alom. f o - is - 0
337
Jou Jon de Normandie of Arlequin Kramer, Klugtfpel in
& n Bedryf. Met Zang. Alom to bekomen , in Svo.
f o-6-0
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K.

k"erfleman, (M. F. L.) Pra:ceptor der Notarisfen . Amit.
411
by 7. B. Elrve, in gr . 8vo. f r - 16 - o
Klinkenberg, (,1 . van Nuys) De Bybel, door beknopte Uitbreidingen en ophelderende Aanmerkingen verklaard . XXIfte
Deer . Amft. by,?. Allart, in gr . 8vo . f 4 - 0 - 0 2$S
Onderwys in den Godsdienst . Amft. by
. dllart, in gr . 8vo, f 4 - i6 - o
289
Knigge, (Van) De arme Heer van Mildenburg, in Brieven . Ifte
feel . Haarl . by F. Bohn, in gr. .8vo . f 2 - 4 - Q 584
--- Over de verkeering met Menfchen . II Deelen .
Amft. by 3 . Allart, in gr . 8vo. f 4 - 0 - 0
404
Kok, (Y.) Vaderlandsch Woordenboek . XXII en XXIIIfte
Deer . Amft. by Y. Allart , in gr. 8vo . f„3 - i2 - o
301
Konynenburg, (J.) Laudatia Simonis Epifcopii publice di&a
19mflelodami , zn cede facra Remonflrantium ., die ,XXIII
Novembris Anni MDCCLXXXX. Amjt. apud M. Sehalekamp, in 4t0 . m- f. f o - 14 - o
379
Kransje van Letterbloempjes voor Nederlandsch Jufferfchap .
ifte Stukje . Dordr. by N. van Eysden en Comp., in 8vo.
fo-8-o
2$1
Krom, (H. . ) Leerreden ter oefening vat; den Bybel .
Midd . by P. Gillisfen en Zoon, in gr, $vo . f i - o - o ion,
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eeven (Het) van den Duivel , door 5ustur Criticur .
rite Stukje . In Holland, in gr. ,8vo . f o - 12 - 0 339
--..-_.-- van Thyl Uilenfpiegel. IQ Holland , in gr.
284
8vo- f 3 - 12 - o
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Leevensdaagen (Laatfte) van Mejuffrouw M . M. C. Aekerman. Alkm. by Y. Handt, in gr. 8vo. f I - 2 - o 94r
Leevensfchetzen van Nederlandiche Mannen en Vrouwen .
Een Schoolbook, uitgegeeven door de Maatfchappy : Tot
Nut van 't Algemeen. Haarl . by A . Loosjes Pz . , in
410
8vo.fo-4-o
Lennep, (J. D. a) Etymologicum Lingua Gracce , edente
E . Scheidio. Traj . apud G . T . van Paddenburg , in
176
8vo . f. W . f 8 - 10 - o
Lesfeps, (De) Historisch Dagverhaal zyner Reize , zedert
het verlaaten van den Heer Graaf de Peroufe , en zyne
Tochtgenooten in de Haven van St . Pteter en Paulus op
Kamtfchatka , tot op zyne komst in Frankryk . Ifte
Deel . Utr. by B . Wild en 3 . Altheer , in gr. 8vo .
f 2 -o-o
53%
Loosjes Pz . (A.) Frank van Borfelen , en Jacoba van
Beyeren. Haarl. by A . Loosjes Pz . , in gr . 8vo .
f3-12-o
576
Luimen van Neef Jacob . Rott . by N. Brakes, in gr. 8vo .
f I -12-o
457
Lydenden . (Voor) Een Huisboek, naar het Hoogduitsch .
Utr. by B. Wild en 7. Altheer , en Amlf. by Wesfing
en van der Hey, in gr. 8vo . f 1 - 16 - 0
506

A

M.

arron, Redenvoering , uitgefproken by een buitengewoonen Kerkdienst, gehouden door de Protestanten to
Parys . Duink. by van Schelle en Comp . , in gr. 8vo.

ra elaar (De) der Vryheid . Amft. by Wesfingng en va~
der Hey, in 3vo . f i - 5 - 0
1 43
Martinet, (Y. F) Het Vereenigd Nederland , verkort
ten gebruike der Schoolen, in 8vo . f 2 - 4 - 0
25
Metszner, (Z . G .) Alcibiades op een vryen trant , in 't
Nederduitsch gevolgd . We Deel . Haarl. by F. Bohn ,
in 8vo . f 2 - 10 - 0
237
Bianca Capello . II Deelen . Haarl . by A.
Loosjes Pz . in 8vo . f 3 - 12 - 0
361
Mendelszoon, (M.) Wysgeerige Verhandelingen , Brieven
en Gefprekken , vertaald en met Aantekeningen en het
Leeven van den Autheur verrykt , door G . Brender J
Brandu . Ilde Deel . Leyd. by P . Pluygers, in gr. 8vo .
f 2-4-0
$c6
Mengelingen (Poetifche) van het Genootfchap , onder de
Zinfpreuk : Oefening kweekt Kunst . Am[I. by Aa . Fokl e
Simonsz . en . . Wolters, in gr . 8vo . f i - 0 - 0 587
Yy 2
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Muens , (P .) Dichtkundige en Profalfche Mengetwerkert .
Haarl . by Plaat en Loosjes, in gr .'8vo . f 2 - o - o 58v
.Moerbeek, (A . A . van) Neue volkommene Hollandifche
Sprachlehre. Leipz . by 3 . F. Yunius, in 8vo .
632
Morel, (C.) Verklaaring der Rectiten van den Mensch en
den Burger . Dordr . by de Leeuw en Krap, in gr . 8vo .
f0-1-2-0
452
Mosheim, (,7 . L . van) Verklaaring van den Brief aan Titus . Utr . by W. van Tzerworst, in gr . 8vo . f s - 5 - o
288
Muller, ( . G .) Emmerik . VI, VII en VIIIfte Deel . Amft.
by A . Mens .7ansz., in gr . 8vo . f 4 - 5 - 0
586
Muntinghe , (H .) De Pfalmen uit bet Hebreeuwsch vertaald . ifte Stuk . Leyd . by A . en Y . Honkoop, in gr . 8vo .
241 en 325
f t- 16 - 0
N.
aamlyst van Nederduitfche Boeken, geduurende bet Jaar
1790, in ons Vaderland uitgel :omen ; alsmede van Franfche Werken , Oratien , Disfertatien en Kunstprenten .
Portraiten en Landkaarten . Amft . by A . B . Saakes, in
144
gr. 8vo . f 1 - 4 - o
Natuurbefchotiwer , (De oplettende) gevolgd naar het
Hoogduitsch van Y . L. Ewald . Utr. by de Wed . S. de
Waal en Zoon, in gr . 8vo . f 1 - 16 - 0
517
Newton, (Y .) Vervolg van Stichtlyke Leerredenen . 2de
Stuk . Amft . by M. de Bruyn, in gr . 8vo . f 2 - 2 - 0 466
Leerreden over den Lofzang der Gezaligden, uit
Openb . V : 9 . Amft . by M. de Bruyn, in gr . 8vo .
466
fo-6-o
Nacolai, (F .) Reize door Duitschland en Zwitferland, ze .
dert 1781 . Amft . by A . Mens Yansz. II en IIIde Deel,
in gr. 8vo . f 2 - 5 - 0
441
Nood- en Hulpboekje voor den Burger- en Boerenland, of
leerzaame , heuchlyke en treurige Gefchiedenisfen van
bet Dorp Mildheim . Amft. by W Houtgraaf, in 8vo .
367
.f o - 4 - 0
O.
emler, (K W.) De Eenzaame Christen, benevens drie
Leerredenen . Met eene aanpryzende Voorreden van den
Hoogleeraar L . M er . 4de Stuk. Amft. by M. de
194
Bruyn, in gr . 8vo . 761 - so - o
Ommeren, (R . van) Quintus Horatius Flaccus . Amft . by
605
P. den Hengst, in gr . 8vo. f i • io - 0
©pusculorum de tatione Jdudii Pars alters, feu St . Gausfeni
DisN
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Disfertationes tres . Editio Septima . Recenfuit } & aliquot
priorum editionum mendas fu/tulit E . Scheidius . Traj .
apud •G. T . van Paddenburg & Fil ., & Hard . apud J . van.
140
Kasteel , in 8vo- f. m . f t - 5 - 0
Opvoeding (Christlyke en Zedekundige) der Kinderea,
briefsgewvs voorgeltdld door W. Y . H. * * * A . L . 111.
Amft. by F. Y . van Tetroode, in gr . 3vof f i - 5 - 0 8o
Ouboter, (B .) Aaueengefchakelde Verklaaring van den Heidelbergfchen Catechismus . Amft . by M. de Bruyn, in
roq
gr . 8vo . f 3 - io - o
hide en laatlte Deel. f 3 - io - 0
S49
aape, (G.) De Hollandfche Wysgeer in Braband . [lets
meer dan een Roman] IV D .:e1en . Dordr . by de Leeuw
en Krap, in gr . 8vo . f 6 - 4 - o
29
Paine, (T) Rechten van den Mensch, of de aanval van
den Heer Burke, op de Franfche Omwenteling, beantwoord . Rott . by _7 . Meyer , en Amit. by H. Bron572
gers Yunior , in gr . 8vo . f t - 8 - o
Palm, ( . H . van der) Eenige Liederen van David vertaatd
en opgehelderd . Midd . by W. A . Keel, en Dordr. by
de Leeuw en Krap , in gr . 8vo . f i - 5 - 0
591
Pantekoek, ~C.) Korte Aanmerkingen op het Refultaat van
Purgolds meer dun vyftig Jaarige overdenkingen over den
Godsdienst van 5efus . Breda by W. Oukoop , in gr .
8vo . f 0 . 8 - 0
475
Papiecen ; (Verdere) raakende de Voorreden van den Hoogleeraar Broes .
13, 57
Pastoret, (De) Zoroarter, Confucius en Mahomethvergeleeken
als Hoofden van Gezindheden , Wetgeevers en Zedenmeesters ; met een Tafereel van hunne Leerftelzels ,
Wetten en Zedeleer . Dordr . by A . Blusfe en Zoon, in
173
9j . 8vo . f 3 - o - o
Pfenninger, (Y. K.) Oude Joodfche Briever_, Samenfpraaken, enz . behelzende het voornaamfte van de EuangelieGelchiedenisfen . We Deel . Leyd . by L . Herdingh, in
145
gr . 8vo . f i - i6 - 0
Philadelphus aan zynen Brooder den Wel-Eerwaardigen
Heere N . Predikant to T . . . . en V . ter verantwoording
zyner Leere , aangaande de Godlyke Verbonden, de Kerk
en den Kinderdoop tegen de Brieven van den Heer Aletophilus . Atom, in gr . 8vo . f 2 - o - o
To
Poetifche Mengel(lolf'en , door het Dichtlievend Kunstgenootfchap , order de Sureuk : Kunstliefde Spaart geen
Y y 3
hlyt.
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ebecca en haar Vader Mofes , of zonderlinge Lotgeval-
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fyt . XI1Tde Deel, ifle St . Leyd . by P . van der Eyk
en D . hygh, in gr. 8vo . f i - o - o
63z
Post (De) van den Helicon, in XL Vertoogen . Amft. by
f 3 - o • o
95
Y. ten Brink Gz . , in gr . 8vo8
Post, (Maria Elizabeth) voor Eenzaamen . Amfl. by 7 .
Allart, in gr . 8vo- f 3 - o - 0
230
Proeve van een Ontwerp van algemeene en byzondere Wettest
voor de Maatfchappy van Verdienflen : Peltx Meritis .
Amfl. by H. Gartman, in gr. 8vo . f o - 1 i - o
531
- - - van Oordeelkunde, betrekkelyk de Poezy . No . i . Utr.
by de Wed . Y. van ter Teen en Zoon , in gr . 8vo .
44
f0 .4-0
No . 2 en 3. f o- x r- o
498
Prysverhandelingen van bet Genootfchap tot Verdeediging
van den Christlyken Godsdienst, tegen deszelfs hedendaagfche Beflryderen , voor 't Jaar 1789 . Amtt . , Haarl . en
's Hage by . Allart, CC van der Aa en de Wed . . dw
.7
.7
Nee en junior, in gr . 8vo . f 3 - 0 - o
53
Purgold, (D. H.) Refultaat van myne meer dan vyftigjaarige overdenkingen , over den Godsdienst van Jefus .
246
Weezel by F. Ruder, in gr . 8vo . f i - 16 - o
R.
len van een vermogenden en weldaadigen Joodfchen
Wysgeer. II Deelen . Dordr. by P. van Braam, in 8vo .
367
f1-i6-o
Register (Generaal) van alle Steden en Dorpen der Vereenigde Nederlarden, gefchikt naar de Orde van bet Alphabeth . a Hage by 31 . Bool 3tunior, in 8vo . f o - z 1 - o
368
Rekening en Verantwoording der Liefdegiften, ten behoeve
der Noodlydenden , door de Overflroomingen van 's Lands
Rivieren, in bet Jaar 1784 . Amfl . by P . den Hengst,
27
in folio . f 5 - 10 - 0
1 ibbeck, (G . G .) vier Leerredenen over bet wederzien in
de Leuwigheid . Amft. by M . de Bruyn , in gr. 8vo .
471
fo-16-o
Ring, (De) (Een fchertzende Roman) door den Schryver
van Siegfried van Lindenberg. Amft . by A Mens
191
7ansz ., in gr . 8vo . f i - 16 - o
Riizler, (Ch . Fr .) Bibliotheek der Kerkvaderen, beflaande
in Overzettingen en Uittrekzels uit hunne voornaamfte
doch meest Leerftellige Schriften . Ifte Deel . Amft. by
156
Wesfing en van der Hey, in gr . 8vo . f 1 - o - 0
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Saltzman, (G .)

S.

R.

Ontwerp ter Proeve , hoe men op de
beste wyze Kinderen, van jongs af, tot den Gods,
dienst kan opleiden . Haarl . by F. Bohn, in So .
r4z
f 0 -14 -0
Sander, (C. Ph .) Gefchied- en Oudheidkundige Verhau,
deling, over den oorfprong, benaamingen, plegtigheden,
der Zon- en Feestdagen , in verfcheide Christen Ii erken
enzn
gebruiklyk . IIde Deel . Gron . by L . Huyzingh, in gr . 8vo .
z (f- (H.) De Voorzienigheid . sde Stuk . Utr . by
G. T. van Paddenburg en Zoon, in gr. 8vo . f i - 8 - o ~39
Saxii , (Cb .) Onomajt%cum Literarium , Pars Septima &
Ultima. Traj. apud G . T . van Paddenburg & Filium,
in 8vo . f. M . f4~ - 5 . o
360
Schatkamer van Kunst en Smaak , of Verzarneling van
Verhandelingen en Stukken de Wysbegeerte , LetterTaal- Oudheid- en Dichtkunde betreffende . Ifie Deel,
No. i . Utr . by G . T. van Paddenburg en Zoon , In
gr . Svo. f i - 0 - 0
39 9
Scheidius, (E.) Het Boek Genefis met de gewoone Nederduitfche Vertaaling, bier en daar vol&ens de nieuwfie
Waarneemingen veranderd, en met bygevoegde Aantekeningen opgehelderd. No . _ . Hard . by Y . van Kasteel ,
in gr . 8vo. f 1 - 5 - 0
193
Scheuchzer, (7 . 7 .) Bybel der Natuur, in 't Nederduitsch
overgezet, en Vermeerderd door den HoogL L . Meyer_
Xde Deel .
Amft . by M. de Bruyn , in gr. 8vo.
f 2 - 14 -

0
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Schmucker , (Y . L .) Heelkundige Mengelfchriften , vex
taald door J7. faams . I1Ide Deel No . 3, waarmede dit
Werk beflooten is . Haarl. by Plaat en Loosjes, in gr .
8vo .f 2 -2-0
60
Schouwtoneel (Historisch) van 's Waerelds Lotgevallen .
ifte Stuk. Met Plaaten en Kaarten . Haarl . by A . Loosjes
Pz . , in gr . 8vo . f i - 4 - o
447
Schulz , (Fr .) Gefchiedenis der groote Omwenteling i
Frankryk. Amft. by P . den Hengst en Y. A. Swalm, in
gr . 8vo . f i - 16 - o
5(
Sepp, (Y. Ch.) Nederlandfche Infecten . Amft . by 7. Ch
Sepp, in 4to- f o - 18 - o
is
-f 0 - 18 - O
115
f O-18-O
543
~.. ..fo .13 _0
563
Y y 4
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Sinafon, in acht Boeken . Dordr. by A . Blusfe en Zoon,,
in gr. 8vo. f 2 - o - o
312
Staring , ( 31. G.) Leerreden over 2 Par . 1 : 13, 14 . Ter
Gedagteuisfe van zynen Vyftigjaarigen Predikdienst .
Gouda by W. Verblaauw, in 4to. f o - 8 - 0
297
Stoll C .) Natuurlyke en naar 't leevev . naauwkeurig gekleurr
de Afbeeldingen en Befchryvingen der Spoken , wandelende Bladen, enz. Amft . by 7. Ch. Sepp , in gr. 4to.
f4-0-0
17
Swedenburg, (Em .) Godgeleerd Samenftel . Neveus eene
Verhandeling, behelzende eenige byzonderheden nopens
Swedenburg en deszelfs Aanhangerew. Door T. van Haenelrveld. Amft. by Wesfing en van der Hey, in gr. 8vo .
ft-1 -o
6o
Swinden , ( .
7 . H. van) Grondbeginzels der Meetkunde .
Amft, by P . den Hengst , in gr. 8vo - f 4 - 15 - 0 16T
Befchryving van den Tocht na Botany Baay,
Tenvanch,de(W.)
opregting der Engelfche Volkplanting aan Port
Amft . by

3ackfon , enz,
M. de Bruyn , in gr . 8vo.
fi-8-o
116
Thaddceus, (D.) Verklaaring van de Gefchiedenis der Verzoeking van Christus , en oplosfing der Zwaarigheden,
die tegen dezelve gehakt worden . Mr. en Amft. by
G . T. van Paddenburg en Zoon en M . Schalekamp, in gr.
8vo . f 0 - 12 - 0
251
Thilo, (F. T.) Leevenstooneelen uit de wexkzaame Wereld .
Ifte Deel . Dordr. by D. de Vlugt en_ N. van Eysden ,
in 8vo- f i - 5 - o
q8r
Tielke, (Y . G.) Onderrigt voor Officieren, die zich in den
Velddienst zoeken bekwaam to maaken, enz . Arnh . by
31 . H. Meeleman, iry gr . 8vo . f 6 - o - 0
411
Tittmann, (L . C.) De verdienfle van 7efus . Ifte Deel.
Utr. by B. Wild en Y . Altheer, in gr . 8vo . f a - 18 - o
501
Tolls, (H. A.) Lets . Veere by C. M. van de Graaf, in
gr. 8 vo . f o - 14 - o
41
Toneel (Het) der zegevierende Menschlievenheid , waare
Vryheid en weezenlyke Rechten van den Burger, in het
631
vrye Fraukryk, in gr. 8vo. f i 8 - v
Toneelen in Parys, by en naa de verwoesting der Bastille .
Naar Franfche en Engelfche Schriften en Plaaten . sale
Stukje. Haarl . by A . Loosjes Pz . , in 8vo . f o -14 - o 321
V.
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V.
gallant, (Le) Reize in de Binnenlanden van Africa, lange
de Kaap de Goede Hoop, in de Jaaren 1780-1785 . life
Deel . Leyd . en Amil . by Honkoop en Allart, in gr .
8vo . 3- 12-o
618
Valckenaerii , (L . C .) Obfervationes & J. D . a Lennep,
Prcelettiones Academicce Ltnguam Grcecam fpeCtantes , act
exempla MSS . recenfuit fuasque Animadverfones adjecit
E . Scheidius . Thai. apud G . "T. van Paddenburg, & alibi, in 8vo . f. M .
176
Velingtus , (A .) Mengelfchriften , zynde vrye gedagtelt
over verfchillende Onderwerpen . IIde Deel . Aml'c . by
M. de Bruyn, in gr . 8vo . f i - 16 - 0
r5i
herbeek, (A . S.) Proeve van een Zedekundig Zakboek voor
bet Volk van Nederland . Dordr. by H. de Haas, in 8vo .
V

Verhaalen , (Zedelyke en vermaaklyke) en waare Gebeur
tenisfen . 's Hage by 3 . C. Leeuwenftyn , in gr. 8vo.
283
f 1-16-0
Verhandeling over de beweerde gewettigde Afflamming der
Heeren Brederode van Bolsward , uit Reinoud den III,
Heer van Brederode , Vianen , enz. i n
. 8vo .
f 0 - 12 - 0
300
Duellen en Tweegevegten . 's Hage by Y. A .
Bouvink, in gr. 8vo. f o - 14 - o
2q5
Verhandelingen, raakende den Natuurlyken en Geopenbaarden Godsdienst, uitgegeeven door Teylers Godgeleerd
Genootfchap. Xde Deel . Haarl . by 3 . Enfchede en Zoonen en .7 . van Walre, in gr . 4to . f 2 - 2 - o
s
van Teylers tweede Genootfchap . 811e
Stuk ; bevattende .een Antwoord op de Vraag in de Natuurkunde . Haarl. by .7. Enfchede en Zoenen en J . van
Wakre, in gr . 4to- f 4 - ,6 - o
260
uitgegeeven door bet Zeeuwsch Genootfchap,
der Weetenfchappen to Vlisfingen . XIVde Deel . Midd .
by P . Gillisfen, in gr . 8vo . f i - so - 0
493 en 476
van bet Bataafsch Genootfchap der Proefondervindelyke Wysbegeerte to Rotterdam . IXde Deel.
Rott . by D . en A. his, in gr . 4to . f 5 - o - o
383
"- van bet Genootfchap tot verdeediging van
den Christelyken Godsdienst, opgericht in 's Hage voor
bet Jaar 1789 . sde Stuk . Amll . , Haarl . en 's Hage
by . Aliart, C. van der Aa, Wed, .7 . du Mee en 3'unior,
in gr. 8 vo . f 1 - 14 - o
373
Ver.

R E G I S T E R.
Verhandelingen, (Wysgeerige) vertaald en byeenverzarneld
door G. van der Voort . Amft . by W. van hliet, i gr.
8vo. f 0 - 18 - 0
222
Vermyne, (K.) Samentlel der Godgeleerdheid, begreepen
in vier Oefeningen , over bet voorbeeld der Godl f ke
Waarheden van den Zaligen A. Hellenbrroek. In 's Hage
by Y. du Mee, in 8vo . f o - io - o
377
Ve(tetiingen en Gefprekken van haare Majefteit de Keizerin
alter 1&usfen . Leyd . by A. en 5 . plonkoop , in 8vo .
f i-16-o
92
Vis, (G.) Eenvoudige Samenfpraaken tusfchen twee goede-Vrienden ; zich noemende Oud en Nieuw Licht. Rott.
by N. Cornel, in gr. 8vo . f I - 5 - 0
596
ytoten, (W A. van) De Bybel vertaald , omfchreeven, en
door Aanmerkingen opgehclderd . IVde Deel . Utr. en
Amft . by G. T. van Paddenburg en Zoon en .7. Allart,
in gr. 8vo. f 3 - 12 - o
97
Voget, (S. G.) Onderwys voor Ouders , Opvoeders en
Opzienders van Kinderen, over de manier, hoe de Ondeugd der verwoestende Zelfbevlekking, die zo verbaa .
send algemeen is , op de veiligfte wyze kan ontdekt,
verhoed en geneezeu worden . Haarl. by A. Loosjes Pz . ,
83
in gr . 8vo . f r - 4 - o
Volksliedjens, uitgegeevtn door de Maatfehappy : Tot Nut
van 't Algemeen. Amit . by H. Keyzer, A. Fokke Simonsz.
.45 8
en C. de
ies, in 8vo. f o - 12 - o
Volney, (C. F.) Reize door Syrie en Egypte, in de Jaaren
1733, 1784 en 1785 . Ifte Deel. Leyd . by A. en Y. Honkoop , in gr. 8vo . f 3 - 6 - o
173
T7oorst, (P. C. van) Bundel van Uitlegkundige Verhandelin .
gen . 2de Stuk . Amfl. by M. de Bruyn, in gr . 8vo .
100
f 2 .0-0
Vriendin, (Aan myn jonge) of Zedelyke Brieven, ter vetbeteringe van bet Hart. 3de Stuk . Midd . by P. Gillisfen en Zoon, is gr. 8vo. f i - ro - 0
407
T7ryer, (A .) Leerreden over i Sam. VII: 12b. Ter gedagtenisfe van zynen vyftigiaarigen Predikdienst , in drie
Gemeenten . Amft . by L . van Hulst, in gr. 8vo .
296
fo-8-o

W.

endeborn, (Gr. Fr. Aug.) Staat van Regeering, Godsdienst, Geleerdheid en Koniten, in Groot-Brittanje,

kV

omtrent bet einde van de achttiende Eeuw . Camp . by
:. A. de Chalmot . II Deelcn, in gr. Svo . f 4 .0 - 0 70 en I2o
Were

I E G I S T E K.
Wtrken van het Amfteldamfche Dicht- en Letteroefenend
Genootfchap . Amft. by 1U de Bruyn , in gr . 8vo.
.3- 0-0
85
Wertheim , (Emilia) . Ilde Deel. 's Hage by I. van Cleef,
in gr. 8vo. f Q - 16 - 0
2
jrt eland , Algemeene Bibliotheek voor Dames en jonge Hee3
ren . Vde Deel. Amft . by de £rven P . Meyer en G. Warnars, in 8vo . f x - 6 - 0
455
Williams, (H. M) Brieven, in den Zomer des Jaars 1790
nit Frankryk, aan eene Vriendin in Engelana gefchreeven . Haarl. by Y. van Walre to Comp ., in gr. 8vo.
fI -x2-O
X69
Z.
Zaaken van Staat en Oorlog, betreffende de Vereenigde
Nederlandeti, zedert her begin van 't Jaar 1780 . IX en
Xde Deel. Amfi. by Y. Allart, in gr. 8vo .f 4 - i 6 .0 361
Zaanvreugd, opgedraagen aan de Zaanlandfche Jeugd ; beflaande in eene Verzameling van vrolyke , boertige , vermaakelyke en verkwikkende Gezangen . Zaand. by A.
Tolk, in 8vo, f 0 - 5 - 0
460
Zedenboekje voor Christlyke Dienstbooden . Leeuw. by
Y. Seydel, in 8vo . f o - 8 - 0
6I1
Zimmerman, (Van) Fragmenten over Fredrik den Grooten.
Ifle Deel.
's Hage by I. van Cleef, in gr. 8vo.

Z
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l, (G. 7.) Nagelaaten Leerredenen. i en 2d e
Zotikofer
Amft. by de Erven P . Meyer en G. Warnars, in
gr. 8vo . f 2 - Io - o
x05
Bruyn, in gr. 8vo. f 2 - 16 - 0
207
Zuylen van Nievelt, (G . W.) Verzameling van Stukken,
raakende de Procedures voor den Hove van Gelderland,
tegen hem geventileerd. Amft . by 3. dllart, in gr . 8vo.
fi-16 .o
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DB B&SPIEGELENDE WYSGEER ; DEN WINTER IN DA POOLGEWESTEN BESCHOUWENDE .

(N r het Engel ch . )
Our inf nt Winter finks
Dive/led of his gr ndeur, Jhould our eye
4ftorsish'ed fhoot into the frigid zone ;
Where, f„r relentlefs months, continu l night
Holds o'er the glitt4'ing co fle her ,T rry reign .
TH03ISON.

Schoon bier de Winter heerscht, zyn heerfch ppy word ligo
W nneer ons oog zich n r des A rdbols Noordpool xicht .
Hier vest by zynen troon op overfneeuwde rotfenEn bergen ys, gevormd v n opgekruide fchotzen ;
Terwyl het tIormenheir om zynen' Rykstroon built,
En by zich in een' n cht, een' l ngen n cht, verfchuilt,
En 't zonlicht weigert n zyn huivrige onderd nen,
Geduurende eene reeks v n wisfelende m nen ;
Terwyl zyti ftreng gebied t d' rd tot fiddring wekt,
En 't gr uwe zwerk zyn croon tot een gewelf verftrekt .

H

N . S . VAN WINTER .

et Winterj rgetyde, w r in wy getreeden zyn, en
et
f on ,ngen mheden heeft, die in onze Streeken kl gten b ren , deedt ons , met ooze Beli)iegeiingen , de
Noord- pool Gewesten bezoeken , en 'er eene \Vinterfchildery v n verv rdigen , welke opgecierd met de bev llige
hoogzels v n bet Dichtpenceel onzes J rgety- Dichters
VAN WINTER, (lie den Engelfchen THOM$OI`( bier jU zo geKF-NG. 17) I . NO . I .
A
IWQ-

M

DE

BESPIEGELENDE

WYSGEEIt

lukkig n volgde, zo niet zomwylen voorbyftreefde, zeker
h re bev lligheid z l hebben .
De Winter , fehooii niet ich rs Ins 't opleveren v n opmerkensw rdige verfchyn4clen , in onze n 't Noorden
grenzende Gewesten , vertoont dezelve op grooter fch l,
en ook ndere, in die v n de Noord - pool. Onder de
voorwerpen, die geene on rtige en dikwyls eene fchilder gtige vertooning opleveren, is de ruige Vorst g die
n
lles ls h ngen bfyft, en dikwyls figuuren vormt v n eene
onvergelyklyke fchoon- en fr iheid . Elk pl ntle elk t kje
is bezet met ontelb re glinflerende p rldroppen, of pr lr
ls met zilveren r nden geboord , of ls z gt gepluimd ,
verre boven de kunst v n het kunftigst Penceel . Hoe n der
ivy n bet Noorden kemen , hoe treffender deeze Win .
tcrvertooning worth . Meer d n Ryp, volfl gen Yzel, v lt
d r gemeenlyk ; een zw re Regen- of Yzel-vl g omkorst lles met Ys , en vertoont, ls 't w re, eene vergl sde
nfchouwen ; doch met gev r
n tuur, wondeilyk om to
verinengd , en dikwyls v n verwoesting gevolgd . W nneer
een flerke Wind
ngierende, de zw r met Ys bel dene
Boomeii teistert , geen kleine t kken , m r geheele en
zw re rmen, d r v n ttchcurt : gelukkig indien een z gt
dooiweer volgende , die glinsterende Wereld, by droppen ,
doet verdwynen .
I-Ict Noorderlicht , by ons niet zeldz m , i~ verder
Noordw rds een byk ns beffendig Winterverfchynzel , met
vecl grootIcher vertooningen . Op de Schetl nd Eil nden,
w r de hiboorelingen de Noorderlichten den n m v n
Merry-d ncers of Vrolyke-d nsfers geeven , ongetwyfelcl
ter oorz ke v n de fnelle en door elk nder dw rrelendo
beweeging, ziet men ze lle heldere vonden, en geeven
ze vecl troost3 in dc l rge Winter-n gten . Doorg ns vertoont Lich bet Noorderlicht by de fchemering , digt r
bleek v n kleur of ligt geel : zomtyds
dLn gezigteinder ,
blyft hez, eenige uuren l ng, in then fl t, zonder eenige
iuerkb re beweeging ; w r n 't zelve in flroomen v n
ftefker Iicht uitbreekt, verfpreid in kolommen, en l ngz rn
ver nderende in duizend onderfcheidene ged nten , en de
kleuren verwisfelcnde v n bleek geel tot hot donkerst rood .
Dikwyls bedekt dit Noorderlicht het geheele h lfrond, en
cl n m ht het de fchitterendlle vertooning . 1)e beweegingen zyn lsd n verb zend fuel , en do nfchouwer lt t
verwonderd over de onbegrypelyk ichielyke ged ntverwisfelinr,:n . De heldeifle lichtftr len kvmen to voorfchyn,
OP

bn wlivTitt ;

m.

nEs rrouVrENr) .
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op pl tzen , w r men voorlieen niets z g , en fchieteii
v rdig door het lugtr im . Even fchielyk is derzelver verdwyning, en zy l ten ecn duistere ftreep gter zich , dii~
kort d r n
weder op dezelfde wyze verlicht words , eu
verdwynt . Zomwylen heeft het Noorderlicht de ged ntei
v n zw re kolommen °,
n den eenen le nt donker geel,
n den nderen le nt z gt verdwynende, zo d t ze uiec
het uitfp nzel gclykkleurig wooden . Niet zelden hebheiz
zy eene trillende beweeging v n het eene tot het ndcrd
einde , die
houdt , tot d t lles verdwynt. Met ee
woord, wy, die flegts de uiterite einden zien v n de Noordlyke Winter-lugtichynzels, kunnen ons niet meer d n cell
fl uw denkbeeld vormen , zo v n den gl ns ls v n de
beweegingen, in deeze hooger gewesten .
In Siberie heeft men twee foorten v n Noorderlicht. De
eene vertoont zich geregeld tusfclien hot Noord-Oosten eii
't Oosten , gelyk eon helde'rft nde Regenboog met vecle
1_icht-kolommen, uit denzelven fttr lende . Beneden deezeii
boo- 'is eerie donkeriieid , door w-lke de ft rren met eciiigen gl ns heen fchitteren . De Inboorelingen merken dit
verfchyniel
n ls een voorboode v n ftorm,
h ene
ndere foort begint met op zich zelVen tt nde lichtftr len, eenige uit het Noorden, ndere uit het Noord-Oosteii~
1)ezelve vermeerderen llengskens tot zy de geheele lu u
vervullen ; en een gl ns vormen v n kleuren ls-good ett
edelgeileente ; doch de d r m de, gep rd g nde verfchyirzels treffen de nfchouwers met fchrik : w nt zyI.r keii ;
br cken , en m keri een geluid ls d t v n kunstvuurwerk-gin .
Her denkbecld v n een Electriken oort'prong is in deeze
befchryving zo fierk uitgedrukt, d t 'er geen twyfel over
blyft wegens den oorl'pTong deezer vertooniugen . Do 1'rih
woonders zeggen , by die gelegenheden , d t 'er ecu hoopf
dolzinnige menfchen voorbyg t . Elk Dier is met beg
vreesdheid bev ngen . De T gthonden zelfs zyn derm te
ontitcld, d t zy op den grond nederv llen, en onbeweeg
lyk ,blyven liggen , tot d t de oorz k v n dien fchrik
ov/ is .
Het Uitfp nzcl is , in Iludfens B y, des Winters riietx
zonder fchoonheden . Do l rge Winter-n gt wrrrdt vervrolykt door het Noorderliclit , 't welk duizend onderfcheide
gl nfen en kleuren verlpreidt door het geheele lugtruim 4
't welk zelfs door bet lidit der voile M n niet overfcheelnen words ; de St rren vertoonen zich vuurrood, veelvulixlig zyn d r ook de Byzonnen , die eei helcleren gl n ;

A,
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hebben, ryklyk voorzien met lle de kleuren v n den A
genboog, De Zon komt d r op, en g it onder, met eerl
I n,-en kegel v n geel gtig licht .
Treeden wy deeze b rre Gewesten dieper in,,, wy ont4
mocten verl zende voorwerpen, die den Winter op 't ontz glykst n bet befpiegelend oog vertoonen . In de Yszee,
en boven t by Spitsbergen , ( bet grootile v n de groen
bevroozen Eil nden, dus, of ook Nieuw Groenl nd y geheeten,) zyn de ged nten , welke bet Ys uneemt, ilervreenrdst. Dc oppervl kte v n bet Ys, 't welk uit Zeew ter z menilolt , (w nt bet Ys moet
n twee oorz kcit
worden toegefchreeven,) is pl t, etlen , h rd, doorlchynend , en k n op 't zelve gereeden worden . De grootite
ilukken, of vehien , zyn verfcheide mylen f ng ; de kleindere
dienen tnt verb lyfp l tzen der Robben, die 'er zich zuintyds by honderden op onthouden . De beweeging v n de
kleindere velden is zo thel ls die der firoomen , welke
ze medevoeren ; de grootere, zomtyds twee honderd Engelfche mylen l ng en zestig of t chtig breed, beweegen l ngz m . Dikwyls blyven ze voor een tyd flil leggen, onbcweegb r door de kr gt v n den Oce n , en veroorz ken ls d n n den Gezichteinder, die fchitterende witte
vertooning, welke de Zeelieden een Ts-blink noemen . De
tot elk nder n dering v n twee groote velden veroorz kt
cen llerzonderlingst verfchyiizel ; bet grootile ligt bet
kleindere, ('t Been nogth ns verfcheide morgens in 't vierk nt groot is,) nit het w ter, en voegt dit n zyne uitgebreidheid toe , dit wordt menigm l v n een tweede en
derde veld gevolgd : zo d t bet gelieel eene ontz glyke
hoogte verkrygt . Deeze opeengehoopte Ysvelden , die zo
veele bergep gelyken , zyn zomwylen vyftien of chttien
honderd voeten dik ; doch bet grootfle gedeelte is door
bet w ter bedekt . Zy neemen Heeds in hoogte toe, door
bet nvriezen v n bet d r tegen fl nde Zeew ter, en bet
finelten v n de d r op gev lle fneeuw. Die in dit bevroozen Gewest blyven, groeijen gefl dig n : ndere worden llengskens door Noordlyke Winden op Zuidelyke
Breedten gevoerd, en fmelten met den tyd door de hitte
der Zonne , tot ze geheel in Zee verdwynen .
De
neenflooting v n de groote Ysvelden , op hooge
Breedten
g t menigm l met een ger s vergezeld, 't
geen lien bet vermogen om iets nders to hooren beneemt :
bet z menkomen der kleindere g t gep rd met een kn ;end fchriklyk geluid . Het w ter , 't welk tegen dit
berg-
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berg gtig Ys
nklotst, neemt, onder bet bevriezen, eetue
n , en doet den
©neindige verfcheidenheid v n ged nten
Reiziger zich fleden, kerken, toorens, en w t de inbeefding
meer oplevert , verbelden .
De Ysbergen en Ysvelden ten Noord-westen v n Spitsbcrgen leveren de hoofd vonderen deezes L nds uit . De
Ysvelden v n Zwitzerl nd fchynen 'er niet by to h len .
Men telt 'er zeven voorn me ; doch die op ecn verb zen •
den ffl nd v n elk nder liggen : en seder deezer vormt
v leien v n cene onbekende uitgeflrektheid, in een gewest
in de binnenlle deelen geheel outoeg nglyk . De kleinfte
heeft
n Zee een hoogte v n drie honderd voeten , en
gelykt op den Fsm r ut in kleur. W terv llen v n geiinoltc fneeuw florten op verfcheide pl tzen neder , en
zw rte lieil opg nde bergen, met witte plekken, hep !en,
de zydcn , en ryzen v n gteren op , rots boven rots , zu
v,:rre bet oog k n reiken.
By wylen brecken 'er groote brokken f, en florten met
een llerontzettendst gewel •i in 't w ter . Feu fluk v n die

helder groene zelf'fl ndigheid, fgev llen, kreeg grond op
vier en twintig v demen w ters, en fl k boven bet w ter
vyftig vocten uit . Der elyke Ysbergen zyn gemeen in de
Noord-pool Gewesten : en
n derzelver fbrokkelingen heeft
m-n de v ste Ysbergen, welke d r de Zeei n zo onveilig

m

ken, toe to fchryven .
De Vorst m g gczegd worden met deeze Ysbergen to
fpeelen, en n dezelve niet dleen een grootfche, ni r ook
dikwyls de vreemdfte, ged nten to geeven . Men heeft gezien d t deeze Ysklompen de ged nte nn men v n een
Gottiseh Kerkgebouw, met boogswyze gl zen en deuren ,
en l de ryklykheid v n optooi v n die Bouworde ; z mengevoegd , bet geen teen in cen Ar bisch vertelzel n uwlyks zou durven vermelden, uit krist l v n 't ichoonst hf
lieren bl uw ; d n weder ziet men onmeetb r groote pl tged kte Tempels , onderfchr gd v n ronde doorichynende
hernelschbl uwe kolommen.
Deeze Ysbergen zyri
't work v ts ceuwen, en krygen 's j rlyks eene verineerdering v n hoogte , door de fneeuw en regen , die onmiddelyk bevriest, en bet verlies, door bet finelten der zonne
veroorz kt , ruins vergoedt .
Hoort hoe onze Diclh
ter VAN WINTER dit bezingt :
Het fgelegen oord , door Erik 't eerst betreeden,
't Iiemoschte Groeul nd wenkt door b rre zeldz mheden
A 3
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My vruQ loos n zyn kust ; Been ftr t of b i, genoemd3
N r Brit!che Zeelrdn, door bun moed en r mp beroemd,
Troont my th ns westw rds been ;'k zie, oostw rds ngetoogen,
'rt Spitsberger voorl nd reeds . Hoe blinkt bet my in de oogen,
D:i r 't in zyn l ngen n cht de vreemd!'e mengling m lt,
Door 't vuurig noorderlicht en 't licht der m n beftr ld!
De W lvischv ngst des Zorners hj then oord befchrec
T(en hebbende, v rt by voort :
M r buldrend J rgetyde! uw eligst gebied
Ziet nu de noeste vlyt der Route vischren niet.
Bet toont, by 't blikrend licht der vreemde hemelvuuren,
Hoe n dc pool de fneeuw don tyd zelfs k n verduuren ;
hen reeks v n Alpen , die, v n looter Ys gebouwd,
Bet donkey giyze zwcrk in zyne v rt wcerhou t ;
Die, door bet f'ormgeweld verwoed v in c,1n gereeten,
Of, dond,eud, bier en hinds ten fgrond words gefurccten
hoe toomeloos ?e zee h r holle golven rolt,
Bier words zy door den voist beteugeld en geftold ;
Net welk eon hevigheid zy
nbruisch onder 't ftormen,
By eet h r b ren ftr ks tot Ysgebergt to vormen .
N tuur fchynt zelfs verfteend in deer verl ten flreek.
Bet dierlyk leven, d t dit doodlyk cid oi tweek,
\V nneer 't bet Zonnelicht beneen de kim z g d len,.
Vlood ver v n bier n r 't Zuide cm z gter e_n to b ren.
Ach! hoe r mpz lig by die pier, in ; t Ys bezel,
Zich met zyn r nke hi,,l den hertobt vindt belet,
:En by bet zinkend licht in 't kligst wee gedompeld,
Terwyl cen l nge n cbt hem flormende overrompelt.
Dic w s bet deerlyk lot v n u, die t ngs dees b n,
(W t dorst uw moedig volk, d Neerl nd! niet befl n!)
I?en doortogt n r bet Oost' opfpoorden met uw vlooten A
Een onbekenden weg, list voor ltoos geflooten .
e) Heemskerk! B rends! 6 duorlugtig heldenp r!
Uw wondre mooed vezduurde op Zembl
l 't gev x

D t
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D t ooit een groote ziel deed iddren en bezwyken .
Op 't M i ;en-Eil nd ftrekte een zevent l v n lyken,
Verfleend ls m riner, zo veel tekens d t uw kroost,
O Zeev rdy! gereed zich nood en dood getroost .
Op deeze hooge Breedten , levert de fneeuw geen mire
zonderlinge verfchynzels op
n het Ys . In den beginne
is dezelve h rd en klein ls hct fy fte z nd, vervoigens zcs,
hoekig , n ldvormi;, kruiswys, ls fl rren met meer en
minder punters . Ged nten , welke fh ngen v n de gefteltenis des d mpkrings ; by z gt weer voegen zich de
fneeuwdeeltjes z tnen, en v llen by vlokken neder .
De l nge Wintern gt begint in deeze kelige Gewesten
op den twintigflen v n \v'vnm nd O . S . D n gn t de
Zon onder, en vertoont zich niet weder d n omtrent den
derden v n Sprokkelm nd . Eene fchemering, 't is w r,
blyft 'er eenige weeken n bet wyken der Zonne : d n volgen 'er wolken en dikke dGnsternis, lleen door bet Ml nlicht en de Noorderlichten f`ebrookeu . De konde klemt
flerkst onitrent Nieuwj r , en de
nn dering der zonne
wordt voorgeg n door de ,, eweld g(le Worst, Met het
begin v n Lentem ud krygt de Zon meer boogie , de
Vosfen verl ten de holen , en de Zeevogels komen in
groote menigte n de broed-pl tzen . Dc Zon gn t, n
den derden v n Bloeim nd 0 . S . niet meer onder, en bet
onderfcheid v n D ; en N
n in deeze hooge Noord9
fche Gewesten verlooren. W nneer
n ne ergt is d de Zon, in den Zo :ner,
op 't hoogst is , hceft dezelve kr gts genoeg onn de teer op
't Scheepsdek to doen fmelten : d n met Oogstm nd nec,lit
h re kr gt f; zy g t vroeg onder. In Herfstm nd words
zy n uwlyks gezien, en -Is Wynm nd ter hclfte gekomen
is, neernt zy, voor den even gemelden l ngen tyd ficheid
v n deezen oord de B yen vriczen toe, en de irenge
Winterheerfch ppy neernt eenen
uv ng .
A rd en grond zyn, ls 't w re,
n de bevroozene Gewesten v n Spitsbergen ontzegd . Alth ns het cenige,'t well;
n r rde gclykt, is het gruis v n de bergen , losgem kt
door de winden of de fchuuring dcr w terv llen v n gefinolte fuceuw : w r bykomt bet verrotte berg-m; nsch en
de drek der vogele , door dczclfde oorz kcii b ; een ciioopt . Deeze Eil nden befl n nit fleen , niet in' l geri
bi ggLnde, m r ls in een v st en klomp gegooten . Een berg
is m 3r een eukele fteen, zonder lplceten, d t op pl tze
A 4
XV ..c :
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w r dezelve gefcheurd word door de ftrengheid v n do
Vorst, die menigm l bergfplytingen en fflortingen veroorz kt , met een geluid ls d t eens h rden donders vergezeld .
De V leien deezes L nds zyn met ltoosduurende Sneeuw
en Ys opgevuld . Ze zyn geheel ontoeg nglyk en lleen
bekcnd door de onderfcheide ftrekking der Bergen , of de
Ysvl kten , welke zy opleveren . Geen ftroomen bew teren deeze dorre ftreeken ; Bronnen ontbreeken 'er . De
Zeelieden moeten versch w ter krygen of uit de w terv llen v n gefmolte Sneeuw in den Zomer , of nit holen in
't midden v n Ysvelden gem kt..
Nogth ns komt Flor deezen oord , vo r een korten
tyd, bezoeken, en verfpreidt, met een fch rfche h nd, h re
I:choonheden
n den voct deezer bergen . 't Zyn eenige
l ge gew sfen, die 'er uitfpruiten, bloeijen, en tot z dgeeving ryp worden , geduurende de korte w rmte v n
Zomer- en Hooim nd , en d n verdwynen tot de wederkrn mst v n een v olgend J r . finder deeze gew sfen zvri
die tegen de Scorbut dienen llerovervloedigst .
%Vie zo ziLh kunnen veibeelden, d t eenig fterveling zo
onz lige oorden tot de pl ts v n een kortftondig verblyf
zoude verkiezen . Nood deedt onzen beroemden JACOB
VAN b1EEMSKEP K en WILLEM BARENDS ,
n welken de
Dichter VAN WINTER zo even ged gt, op Nov Zembl
overwinteren, toen zy cen nieuwen weg n Chin door hot
Noorden gingen zoeken . De l tflc liet 'er 't leeven . Dit
l t(le w s het lot v n Holh nd)che Zeelieden , die, uit verkiezing, in de J ren MDCXXXII en D-MDCXXXIV, otn
w rnecmingen to doen, d r den Wtrter wilden doorbrengen, fchoon ruim voorzien v n lle levensnoodwendigheden
en Genecsmiddelen . Drie J ren vroeger, w ren cht Engefchen, door ongeluk in d t Gewest gebleeven , gelukkiger . Byk ns v n lles onverzorgd, wisten zy een gebouw
v n ftukken en brokken to verv rdigen, en het leeven to
rekken, tot d t de Schepcn, bet volgend J r komende, hun
gezond ntroffen . Vier Rusfifche Zecl}eden , by toev l, c rt
deeze bevrooze trust, in den j re MDCCXL1II, gel ten,
leefdetr 'er, op LLn n , zes J ren, toen de nkotnst v n
een Schip bun uit deezen deerlyken ft t verloste .
D n de Rusfen hebben, nict l ng geleden, deeze onherbergz me Eil nden , ondernomen to bevolken . 's J rly ks
zenden zy 'er Volk heen, oni d r een gehcel J r over to
blyven . Zy hebben v stigheden op Spitsbergen en d rcniftreeks
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(reeks gelegene pl tzen, en met wooningen, gefchikt, om
ieder zes en twintig M n to huisvesten . Zy br ngen, tot
leevensonderhoud, met zich, gezouten Visch, Roggemeel ex
Wei v n zuure Melk . Deeze Wei is voorn mlyk hun
dr nk, en zy bedienen 'er zich v n in bet b kken v n bun
Brood . Elke Ilut beeft ecn Oven, die teffens tot een R chel
dient ; bet Br ndhout neemen zy mede v n Arch ngel. De
I lutten fl n boven den grond, en zyn zeer w rm . Zy kooken hun Visch met W ter en Roggemeel, en dit is bun
\ljinterkost . In den Zomer leeven zy meest v n Vogelen en
Lyeren . Zy g n gekleed in Beeren-huiden, of in die v n
Rendieren , met de ruige zyde n bet lich m gekeerd .
I-funne Bedden zyn ooh v n deeze v gten toegefleld . De
Vosfenhuiden , die kostb rder zyn, bew ren zy ls ecn
fink v n Kooph ndel . Beh lven de J cht, v ngen zy, in
netten , do Belug of WVitten W lvisch . Weinigen hunner
fierven door de koude ; doch menigm l zyn de toonen en
vingers bevroozen ; w nt zy j gen,trots bet b rflc winterweL'r, Zy hebhen vrvheid, om die verblyfpl ts, n 't verloop v n din j r, to verl ten, of 'er to blyven, ls den
twee en twintigflen v n Herfstm nd een Schip, 't well: wit
R :ts! nd nieuwc M nfch p nvoerde, vertrekt . De flerke
beweeging, welke zy m ken, hun fr ys, en de ververfching
v n den zouten voorr d, door dezelve in W ter to kooken en
met Roggemeel to men-en ; hun dr nk v n Wei, en volfl gene onthouding v n geestrvke dr nken, zyn zo veele middelen, tot veering v n de Scorbut, die de meeste Winteroverblyvcrs in deeze Oorden wegrukte .
\V r de Noord-pool L nden v n Europ , Af en Americ , bewoond zyn , fchynen de Inboorelmgen, met weinige verfcheidenheden en enkele uitzonderingen, een tinder
Gell cht v n I\lenfchen, n r hch m en n r ziel . Iluune
gell lte is v n vier tot vier en een h lven voet hoog ; hun
h ir kort, zw rt en ruw . IIunne oogen zyn n uw gefpleeten , en zw rt. Zy hebben groote hoofden, zw re k kbeenen , wyde monden, dikkc lippen , breede bortlen , dunne
iniddels en fpillebeenen ; bet vel is donker . Door gewoonte
klimmen zy op 't gebergte ls Geiten, en op de bowmen
ls Inkhoorens . Zo flerk zyn ze v n rm , d t zy ecn
hoog , die een kloek Noorweeger n uwlvks Ir n buigen ,
met gem k fp nnen : v dzigheid is hun - heerF, :hend ch r &er , nood most hun tot werken dryven ; zy zyn kleinmoedig en zeer
n Zenuwkw len, onderhevig . Deeze
by zonderheden treft men
n by d :. I : woe ders v n J--rePe 5
r:. rk
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De Kusten ten Oosten v n 4q,
!n rk en L pl nd .
ch ngel, tot de Rivier Oby, wooden bewoond door de
S mojeden ; een gefl cht v n Menfchen, zo kort ls de
L pl nders, doch veel morsfiger en beest gtiger . Zy lee .

ven deels v n krengen. De meergemelde Dichter l
ever hun dus hooren ;
N by bet woeste ftr nd, d
Ter n

t zich

r de Oby zyne vloeden

uwernood den vorst ontrukt door rustloos wooden,

Vertoont bet menschdom zich in zynen l

Door 't koestrend vuur der zon, d t me

gften fl nd ,
n geboomt en pl nt,,

.A n Bier en menfchen kr gt en w scjom ziet verleenen,
V n

chter boog gebergt' flechts bier en d

r befcheenen,

't Leeft bier in holen, in eon droeve duisternis ;
Hot flyt zyn d gen by d'on

ngen

mften ditch,

Bedwelmd door fmeulend vuur, bedekt met ruige v chten ;
't Schynt vreemd v n tederhcen, die 's leevens wee verz chten,
fle

zoet der M

tfch ppy .

't Verneemt om hol en kuil,

Op 't n dren v n de Lent', bet brullen en gehuil

V n 't keerend Roofgedierte ; en
Hun fl
G

ls de zonneftr

len

uwen wederfchyn verfpreiden door de d len,

n zy, door hongersnood geperst, met boog en fpeer

L ngs 't woeste veld ter j gt, op Veelvr

t, Vos en Beer .

V n deezen c rt zyn , en in deeze omil ndigheden bevinden zich, de meeste Bewoonders derNNoord-pool L nden .
Met den diepflen eerbied voor de befchikkingen der Voor •
*ienigheid , vr gt men misfchien by zichzclven, w roni
de 'goeddoende Schepper zulke j mmervolle Gewestcn tent
verblyfpl ts gefchikt hebbe v n een gedeelte des Menschnder gedeelte gem tigde
lyken Gefl chts , terwyl een
Lugtflreeken bewoont, een helderen Ilemel heeft, overvloedige Oogflen geniet, en v n lle wenichelyke ,i 0lfche
Zegeningen tot zyn deel ontv ngt ? M r goed en kw d
zyn dikwyls enkel betrckkelyke denkbeelden, en veel v ry,
n den nderen
n den ecncu k r t geluk, en
't geen wy ,
k nt clerde, noemen, beft t minder in de d d d n in begrip . Onder de L pl nders, by voorbeeld, is de lich msn de ilrengheid v n de 1ngtftreek
gefleltenisfe doorg ns
eeevenredigd ; zy viudeti in hunne Bu fehen , en m d~
Fl~ti
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I-luiden der Dieren, befchutzels tegen de koude, en zich

gezegend met het lleszins nuttig Rendier ; hoe veele huniier dringeridfte behoeften worden door die Zegeningen opgewoogen? Hoe treffend zingt hier viN WINTER, ls hy„
de oorlogzugtige C~othen en Scylen vermeld hebbende,
voortv rt
Deeze oorlogsdrift en zugt n
ndere l ndverblyven
Sehynt eerder n den
rt dier Volken toe to fchryven ;
D n n bun keude lugs, of overfiieeuwd gewest .
Dlt blykt n Upl nds kroost, 't weik d r zyn wooning vest,
D t vreedz m Volk is fchuw v n woeste krygsrumoeren,
Men z g bet nimtner de rde ontrusten of berocren .
Gcen driftig zelf bel ng, d t nyd of hebzugt voed ,
Geen dw ze gloriezugt, geen wensch n overvloed,
Verf'oort de z gte rust v n hun onnozel leeven .
Te vrede met ket l nd hen door n tuttr gegeeven .
Hoe fch rs bet pronken moog' met oogbetoovrend fchottti,
Zyn ze n hun bergen,
n hun ftormen zelfs, gewoon.
Het nuttig Rendier, by bun Hutten opgetoogen,
M kt l den rykdom uit in hunne eenvoudige oogen.
Ilet fchenkt bun fpys en dr nk, kleedy en huisfier en,
1:n tevens d k en bed . N tuur is Ugt vold n .
Pit t m en huislyk dier, zo yvrig ',s goed rtig ,
Leent n 't g reel zyn' nek, op 's Meesters item dienstv rdig ;
By heeft, vol bygeloof, bet n uw zyn wit vermeld,
Of 't vlugge dier voert ftr ks de flee l ngs 't glinstrend veld,
En ftreeft, in zyne v rt, bet ft re d oog oirtweeken,
Ter vlucht, met zynen Heer, n r vergelegen fbeeken .
Wy zien ook, ls de fneeuw dit Volk ter b n veftrekt,
Hen, over h ts en hoofd, met koestrend bout gcdekt,
Door reislust ngefpoord, l ngs heuvels, bergen, klippen,
Als w r 't een efFe veld, op breede fch tzen glippen .
Ze nfcbouwen, in bet diepst v n hunnen l ngen n cht,
den wenderb ren d g, die bun verdriet verzigt
Door ben bet (poor ter J gt en 't fchuwe will to toonen,
Of f en to lichten n r de fl ptent hunner fchoonen ;
t 15
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't Is 't blinkend Noorderlicht, d t zweeft l ngs hunnen tr ns
Al fchittrende of en n, met ongelyken gl ns ;
't Zwerft door l 't ruim der lugt, en mengt in 't kelig duister
Met M n- en Sterrelicht, zyn blikkerenden luister .
Zy hebben ook een Lente, on 'c n drend zonnulicht
Elinkt uit het neevli, Zuide, llengs hen in 't gezicht ;
De d ger d, eel St f4 uw, krygt d glyks meet verinogen .
Welk een veruu:king Loud hun zinnen opgetoogen
W nneer de r nd der Zon voor 't eerst de kiln beftr lt ;
W t vreugd, w nreer h r fchyf in vollen luister pr lt ;
Veel M nden chter den, l ngs breede zuuren tr nsfen,
H r' fchoonen loopkrirg fiert met ongedoofde gl nsfen ;
Tn fchoon ze in 't fcheetiirend West' fchynt fchud to zullen g n,
Ter(tond weer opw rds ryst longs de cigen hemelb n .
D n word der Vischren rei door 't bly fdizoen gedreeven,
Om over 't hoog gebergt n r 't Nimlesch Meir (*) to ftrecven
W r ft een W fem ryst, die l ngs de golven roll,
En door de koele lucht tot Novel word geftold ;
Om d r een h ndelwinst to woekren nit de b ren,
En uit do bruine Steur de verfche Kuit to g ren .
Zy keeren met then buit verheugd n r Hut en Schuur,
D r M gfch p of Gezin hen w cht by 't koestrend vuur .

Een beroemd Schryver heeft over dit fluk eenige keu .

rige oplielderende bedenkingen medegedeeld, welke wy hier

overneemen . „ V n bet geluk en ongeluk onzes tegen„ woordigen Sw ts, komt cen gedeelte voort uit onze n„ doe(*) De Heer nE MnorER'rors, n

in zyn Work, over de Ged nte

der A rde, dit fchoone Meir en den Berg lVimie, in L pl nd, he .

fchreeven hebbende, voegt 'er by : „ V n deeze hoogte b dden
„ wy gelegenheid, om, heih lde keeren , do D mpen uit bet Meir
• to zien opklimmen, door de Inboorelingen B ltios gehecten,
• on welke zy voor de Befchermgeesten deezer Bergen houden .
• Men h dt ons verfchrikt, door vertellingen v n Beeren . die
• deeze pl tzen geheel onveilig m ken ; doch wy z gen 'er geene .
„ In de d d, bet fcheen eer cene verblyfpl ts voor Toveig ,.
• dinnen en Genii, d n voor Beeren ."

DEN WINTER, ENZ. EESCHOUWENbri
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doeningen ; een gedeelte nit onze begrippen ; een gem
deelte is ons toegelchikt door de N tuur, en een ge .
deelte fchikken wy onszelven meest l toe . Stellig verm k kunnen wy niet ltoos verkrygen, en flellig Iced
Diet ltoos fweeren . Geen Mensch k n n zyne Pl n• t dien de geurigheid byzetten v n de Indifche Lustho• ven ; geene voorfchriften der Wysbegeerte zyn in fl t,
„ hem de nd gt v n pyn en ongem k to doen of venden .
,, Doch ontkennend ongeluk, 't welk niet ontfl t uit het
• drukkend feed der r mpen, m r nit het gemis v ry get
„ not , z l ltoos wyken voor het geneesmiddel der re• denk veling .
• Een der grootf'ce knn en, om overtollige onrvst v n
„ ons to verwyderen, befl t, in zich to ontheffen v n de
„ gewoonte , om onzen fl t to vergelyken met then v n
• nderen, die een ruimer m te v n de Zegeningen de
„ leevens genieten, of wier ingebeelde leevensfl nden v n
• rust en verm k, rnisichien, order de Stervelingen niet
• gevonden worden . Weinigen , zeer weinigen, vin den
„ zich in eenen zo n ren Leevensfl nd gepl tst, of zy
• zien d gelyks N uuurgenooten nog elendiger, nit welker
„ befehouwing zy mogen leeren zich in hun lot to vcrheugen .
• Geen ongem k is min dr gelyk to m ken door koust
„ of vlyt, d n de ongen de der J rf izoenen, en geeri
„ verfch ft deswegen een geichikter oefening, ten deezen
„ nziene, voor den Wysgeer . Een Inbporeling v n En.
„ gel nd, door Winterkoude huiverende, k n zone gene„ genheid voor zyn V derl nd verminderen , door met
„ zyne verbeelding om to doolen in de Lustv leien v n
• Afi , en to d rtelen onder ltoos groen geboomte , by
• fleeds murmelende Beeken ; m r, indien by zyne ge• d gten wendt n de Pool-Gewesten, en de Volken op• merkt , die cen groot gedeelte v n het J r n gt heb• ben, en verweezen zyn om Weeken en M nden door
„ to brengen , omringd door Sneeuwbergen , z l by wel •;
• h st tot hed ren komen, en, terwyl by zyn vuur n„ flookt , of zyn m ntel omfl t, erkennen, hoe veel h)p
n de Voorzicni?heid, d t deeze zyne
„ vcrfchuldigd is
• wooning niet in Groenl nd of in Siberie beftemd hebbe ."
De B nneling in 't l tstgemelde Gewest, fchoon by, in
't Noorden gebooren, en n flrenger lugtftreek, d n wy
to dr gen hebben, gewoon zyn, voelt d r , ten deezen
opziote, eene vex lldering, die zyn l3 llingfch p verzw rt :
---- hiei
~,
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bier zwerven Rusl nds G'rooten ;
Verl ten v n 't geluk, in b llingfch p verflooten .
Roe uitgeflrekt, hoe wyd, dees vreemde Kerker zy,
N tuur dient egter bier 't geweld der Mon rchy ;
Zy l t geen uitkomst toe. Zy heeft dit oord omtoogen
Met Wildernisfen, met Bofch djen, neergebogen,
En overhoopt door Sneeuw ; met Vloeden, bier en d r
J3edekt met bergen Ys, geft peld op elk 8r,
Die, ls de wyde Zee, tot in hunn' kil bevrooren,
Geen golfgeklots, hoe 't ftorme, n 't b rre ftr nd doen liooren8
W rneemingen v n deezen rt helderen niet lleen bet
mnderwerp op , m r verfch ffen ons tevens lesfen , die ,
zullen wy 'er gt op geeven, -leer zullen ftrekken, om de
drukkende zw rts v n ingebeelde onheilen to verligten, en
ons opmerkz m to doen worden voor 't heil, 't geen ong
ten deele v lt . Werden wy verweezen om to woonen in
de Noord-pool L nden, en tot de leevenswyze der Inboore :
lingen, wy zouden ons lot ondr glyk noemen . IIde elendig zouden wy bet verblyf vinden, ls wy geene voorwerpen befchouwden d n hooge Ysbergen, en onuitrogb re
Sneeuwvl kten ; indien die fweezigheid v n bet heuchlyk
Zonnelicht, m nden l ng, de nypende koude deedt toencemen ; indien wy onze gem klyke wooningen moesten verwisfelen voor een onder rdsch hol, of een met vellen overdekte hut ; indien wy niets tot leevensonderhoud h dden ;
d n bet geen eene gev rlyke en onzekere J gt ons bezorgde ; indien wy verftooken w ren v n lle de verm kcn die
de befch vende Kunften opleveren, en v n de zoetigheden
der verkeering ; die bet leeven ver ngen men ! D t ivy
derh lven de onuitfpreeklyke voordeelen, welke wy genieten
in onze gem tigde lugtftreek, en welke wy menigm l zc4
onopmerkz m erl ngen, in 't oog houden, zulks z l bet
niorreud ongenoegen , over de kleine ongelegeuheid v n
onzen Wintertyd, verb nnen ; en met onzen J rgety-Dich;
ter, ten clot, op deeze vergelyking, doen zeggen :
Gezegend V derl nd ! des Winters ftrcng gebied
Misvormt zo kelig uw vl kke Velden diet ,
Gelukkig by, die, op uw vryen grond gehooren,
den reiliger verblyf door God zich ziet befchooren !
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VAARNEEMING WEGENS EENE ZEER BYZONDERE, DOCII
TEFFENS ALLEKGEVAARLYRSTE , INZNTING DER
KINDERPOIIJES . Door Dr . * * 4`.

t de Inenting der Kinderpokjes eene der heilz mffe
voorbehoedmiddelen is , w rdoor een groot
D
nt l
Menfchen gelukkig bew rd worden, die, zonder deeze be-

werking, het grootfle gev r liepen, v n door eene (zogen mde n tuurlyke) befmetting , het gebruik v n deeze of
geene huuner zintuigen , of zelf hun leeven, to verliezen,
of wel voor l hunnen verderen leeftyd een onge1eld
ligh m to moeten omdr gen, zullen weinige Leezers, l•
th ns zulke niet , die gewoon zyn , onbevooroordeeld,
der w rheid hulde to doen, kunnen lochenen .
:M r d t de wyze, op welke deeze bewerking gefchied,
g ntsc met onverfchilhg Is, h n n ntem nd, voor l lt
Been Geneeskundigen , onbekend zyn .
Men weet, d t de Chineezen gewoon zyn de Kinderziekte
Intetnten, door middel v n eenige gedroogde pokttoffe of,
fgev llen rooven , Welke zy ten then einde zeer zorgvul •
dig, in wel digtgem kte porceleine potjes, bew rd hebben, in eene der Neusg ten to iteeken, die zy cl n, voor
eenige d gen, door een hechtpleister of jets uders, geflooten houden, en d rdoor de befmetting veroorz ken ; doer
deeze het eerfte
n de edel{te deelen ngebr gt, brengr
niet zelden de llergev rlykfte toev llen n, w rom d re
cok weinigEurupeers Iust he'bben, op deeze wyze de kunstt
bewerking to onderg n .
Doch zie hier eene ndere, welke, fchoon zonder zod nig ougmerk to hebben, niettemin den Lyder in een llergev rlyk{len toefl nd br gt.
Voor cenigen ty d l boreerden , in ddn IHuis, vier Kinderen, to gelyk n n de Kinderziekte, to weeten, een v n 9 etm
een v n 6 J ren, deeze h dden z menvloeijende, en w rm
eenigen tyd in cen zorgelyken toeft nd ; de twee jong{ten,
een v n ointrent g J ren, en een v n 6 M uden oud, h dden onderfcheidene Pokjcs, en de Ziekte Rep vry gem kw
kelyk f.
1)e oudfte Zoon, ruim I2 J ren oud , h d reeds eenige
J ren to vooren deeze Ziekte, die hem toen fterk
nget st, en in zyn
ngezicllt zeer ztwlexkelyk getekend h d,
reeds doorgeft G

Dev-
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Doezo nu wierd met de zorg bel st, om zyn joilger ftoeder v n 9 J ren op to p sfen, n welken plicht by ook zorgvuldig voldeed ; doch die vervolgens heritellende , wierd
n den Opp sfer eon rustbed verguud, op den grond vo~or
de bedfede , w rin de Zieke gcpl tst w s . lly bier des
n chts liggende to fl pen , deed zulks met eon gebeel
open Mond , ondertusichen d t de Zieke niet kunnende
rtfsten , om den tyd to verkorten , zyne reeds gedroogde
Pol jes fplukte, en dezelve in den Mond v n zyn f pendcn
Brooder wierp , welke die met bet fpog onbewust dourflikte .
Eenige d gen d rn , wierd deeze, door cene llerheviglte kr mp gtige Buikpyn nget st, w rop terftond eon,,
geweldige Neusbloeding volgde .
Hierby geroepen zyudo, beyond ik hem doodelyk ben uwd, de buik zeer opgezwollen, h nden en voeten koud, en bet ngezicht met
cen ki m koud zweet bedekt, de trekkers in eene trillende
beweeging, de pols klein, fuel en zeer gezonken . Niets
v n hot gebeurde weetende, en d r ik hem des ochterids
noch fris en welv rende gezien h d, vermoedde ik, d t by
eenig fenyn mogt ingekregen hebben ; ik onderzogt d n
lles w t mogelyk w s, en ondervroeg den Lyder zo wet
ls zyne Ouders , ook zyn Broeder , doch vruchteloos ;
evenwel v n gteren n denkende, vond ik de l tite door
myne vr gen eenigzints belemmerd . Ondertusfehen deed
eene ruime Aderl ting, en eene groote gift v n bet Liq .
Anod . min . Ho fin . , met w t koud W ter gegeeven , bet
toev l voor then d g hed ren . Op den volgenden morgeu
vond ik hem geheel weder herfteld, eene geringe vermoeidheid uitgenomen, die ik ls een gevolg v n den vorigen d g
befchouwde, echter fchreef ilk hem een z gt buikzuiverend
middel voor, bet well: by gebruikte : m r tegen den vond
kw m bet voorig toev l, even hevig , en vergezeld v n dezelfde verfchynzelen, wederom , hetwelk d n ook door dezelide
Geneestniddelen we_ier berfteld wierd .
Doch ik Loud diet weinig verwonderd, toen ik hem, dot
d gs d r n, v n bet hoofd tot de voeteiv met roode vl k.
jes overdekt z g , die my de uitbottende Kinderpokjes
nkondigden , terwyl d t lle ndere toev llen geweke
w ren , en 'er zich ook in het geheele bebop der Ziekte
niets gev rlyks, niets byzonders, vertoonde ; ondertufchen kreeg by zeer groote fgezonderde Pokjes, juist hot
tegendeel v n die , w xwede by op zulk eene vreeu de
wyze uigeent w s .
D t
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b t uit deeze W rnceming zeer veele , en zelfs nutic
A nmerkingen op to m ken zyn, blykt v n zelve, dock
ti1;d . ge cht M ndwerk d rtoe geene genoegz nie ruimte
ilebbende, z l ik dezelve voof den Leezer dienen over to
l ten

VERSLAG DER ANTWOORDEN, Gl;GEEVEN OP DE VRAAOEY
VOORGESTELD DOOR DE KONINGLYKE SOCIETEIT DES
LANDSBOUWS TE LAON, OVER DE UITWERKfNGEN
VAN DE VORST,IN DEN WINTER DES JAARS
MDCCLXXXVi11 EN MDCCLXXXIX ,
TEN AANZIENE DER PLANTEN RN
DIER EN .
Poorge'eezen in de Zitting v n den vyfden Septe7ber det
w rs MDCCLXXXIX, door T/ der COTTE, Priester v n fret Or terie ,
nblyvende Secret ris
dierSocieteit, Correspondent derKoninglyke
Ac demie teP rys , to Montpellier, enz .

rdige Geheurtenisfen zyn, uit eigen
rt, self
geichikt, om de
lld gt to vestigen v n lien die 'er
G
getuigen v n zyn : m r, w nneer die Gebeurtenisfen geedenkw

wiutige gevolgcu hebben , welker uitwerkzeis tot lecring
kunnen dienen der zod nigen, die n
ons komen, is hot
de pli t der Geleerde M tfch ppyen , dezelve in hunne
Gedenkfchriften op to tekenen I om ze der N komelingfch li
over to leveren .
V n deezen rt is de flrenge en fch delyke Winter v n
de J ren NlDCCLXXXV111 en MDCCLXXXIX ; ee
Winter ltoos oprnerkensw rdig , zo door de fIrengh ,,::d
der Koude, welke dezelve geheel Europ deedt gevoelen,
ls door de meni to v n Sneeuw, die het rdryk bedel .te,
en door de uitwerkzcls welke de Vorst geh d heeft op Alen
.
fchen , Dieren en Plenten . --- De Koninglyke Ac demi
der Tf, eetenfc/l ppen to P rys hceft verzogt , lle berigteii
to mogen ontv ngen, tiveike zy noodig h dr, dm de N ,
tnuriyke Historie v n dien Winter op to m ken .
Do
Societ ;it der Geneeskunde, begeerig oln de uitwerking dies
flrenge Koude op de Nfenfchen bekend to m ken, en to
doen weeten , welk e Ziekten 'er uit zQude kqnnen _ put,
1 NG . 5791 . NQ, A,
9
ft ll I
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il n, heeft een
nt l vr gen, d rtoe betrekkelyk, tlitgegeeven . - 't -W s ook v n ngelegenheid , de uit
werkzels to kennen v n de Vorst op de 'Pl nten eu Huis.
dieren : en 't w s om de hlistorje v n then gedenkw rdi.,
gen Winter to v~,ltooien, d t de Societeiten v n den L ndn derzelver Leden en Corresbouw te,P rys en to L on,
pondenten een zeker nt l Vr gen voorflelden, w rop
de Antwoorden ons zouden kunnen onderrigten v n de
onheilen, door deeze Vorst den L ndbouw toegebr gt .
De Societeit heeft omtrent honderd Afdrukken deezer
Vr gen, over de uitwerkzels der Koude, rondgezonden ;
docti met veel leedw-eezen gezien, hoe weinig h r yver
werd onderfleund ; v n de honderd ger dpleegde Perfoonen , hebben 'er niet meer d n cht ge ntwoord : d nkb rheid verpligt ons de n men op to geeven der Heeren
Leden en Correspondenten , die we] in onze m tregelen
hebben willen treeden, en ons met hunne onderrigtingen
dienen, om ze op onze beurt bet Gemeen mede to deelen .
Wy' hebben ntwoorden ontv ngen v n den Heer rOUANT
DE LA TOMBELLE, Lid ; v n den fleer BUISSON, Lid to
Inchy in Artois ; v n den Heer BAUCHART, Correspondent
to Courjumel ; v n den Heer BRAZIER de Yonge, Correspondent to Czeri ; v n den Heer DErAY`, Lid to Quinoy ; v n de
I-Ieeren DORIGNY, L ndbouwer, en TRICHET, Wyng rdenier,
to Bruyeres ; en den Ileer BEFFROI, to Chevigny . 't Is uit de
Antwoorden dier Heeren, d t wy verfl g zullen geeven v n
de uitwerkzelen , welke de Vorst to wege gebr gt heeft :
. op den Wynflok en den Wyn ; 2 . op de Vrugt-boomen ;
; . op de Woud-boomen ; 4 . op de Vreemde boomen ; 5 . op
de Gr nen enVeldgew sfen ; 6 . op de Moeskruiden ; 7 . op
de Vislchen ; en 8 . op de Iluisdieren . D n voor f een kort
woord over de m te der Koude en derzelver beloop .
De Vorst begon den 2 5tten November MDCCLXXXVIII,
en eindigde niet voor den 13 den ? nu ry MDCCLXXXIX,
zo d t wy vyftig d gen gter den nderen Vorst h dden ;
ECn d g w rop bet dooide kw m 'er tusfchen beiden, to
weeten , den 25[en v n December ; dit tvdperk w s bet ;
w rin onze Gew sfen zo veel leeden . Wy h dden twee
of drie herv ttingen der Koude , voorgeg n door zeer
zw re Sneeuwbuien ; een niiddel, door de Voorzienigheid
gefchikt, oin onze Gr nen to bew ren, Qui d t Niretn
ficut L n m, ,, die Silceuw geeft ls Wolle ." PSALM CXLVI1 :
vs . 16 .
De vergelyking, , welke ik gem kt heb, v n de Gr den
$ou-
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koude,

w rgenomen in honderd en twintig verfchillende
Steden v n Europ , hebben my geleerd, d t de Koude de
orde der Breedten niet gevolgd is . De grootfte Gr d
v n Koude to L on w s 131 0 ; to P rys is dezelve 17+ '
geweest, fchoon L on byk ns een Gr d Noordlyker hgt
d n P rys ; de Koude is in Holl nd zo f'erk Diet gecveest
1k veronderftel d t die verfctneiden21s in Fr nkryk.
Iteid fh ngt v n het verfchil der onderfcheide l gen des
D mpkrings , die min of meer v tb r zyn voor Koude,
ingevolge w 'rv n ze min of meer bel den zyn met
d mpen ; en dewyl de d mpen zo veel nicer verdikt zyn,
en bygevolge zw rder weegen hoe de Lugt kouder is ,
volgt d r uit , d t de l ge lugt to P rys omtrent Soo
voeten l ger zynde d n die to L on, ook rneer met d mpen overl den, en this veel kouder geweest hebbe d n
die to L ou ; in zekere omft ndigheden, welke niet gem klyk v llen to bep len : w nt ik weet d t de Lust op
hooge Bergen, die droog is, eene zeer groote m te v n
Koude heeft, zelfs in den Winter (*) .
Ik kome, n deeze korte voorbereiding, tot het Verfl g
zelve , in de gemelde orde .

. De U ynftok en de Wyn .
Men heeft opgemerkt, d t de Wynftok v n de Vorst geleeden heeft ; i . in bet verfchil v n de kleur des Houts
tusfchen 't geen boven de Sneeuw en 't geen d r onder
w s ; 2 . in den verdroogden ft t der knoppen ; 3- in de
1tleur v n de Pit die zw rt w s ; 4. in de kleur v n het
dunne bekleedoel, 't geen het Hout bedekt, liber geheeten ;
s heeft men w igenomen d t de WVynftok overvloedig
hloeide, en ov~r't lgemeen geen r nken heeft uitgefchooten d n nit de ftompen ; die den Wynftok n de kop en v n
nfgeknotte \Villigen deedt gelyken . De oude Wynftokken,
die hoogst gegroeid en fterkst in 't hout w ren , enz . hebben
rneer geleeden d n de jonge en zw kke ingelegde Wyng rd(*) V de'r co'rTr h dt reeds cen breedvoeric verfl g v n deeze
Winter gegeeven , to vinden in het journ l de Phyfgte . Tom .
$XXIV, p . 337, of M y 1789 . Wy rnogen onze Leezers o k
wyzen tot het Mengblwerk onzer Nieuwe Algesn. V derl. Let ,
teroefeningen . IV. D . bl . 58 . D n boven l zullen zy de keno
rig e w rneemingen ntreffen in de lflgerheens Kun - en Lottorbede. 11 Dccl . bi. X t . 28 . 35 . 37 . 43B 2
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g rd=r nken : byk ns op lle fl nden hebben zy evenved
moeten lyden, doch boven l die op 't Zuiden itonden, eii
de diep gelegene . Men beeft in 't lgemeen geoordeeld do
%Vyng rden to moeten lfnyden .' Zy , uie ze op de gewuune wyze hebben ingelegd , hebben meerendeels re(.en
v n berouw geh d . Men z g in den voortyd d t 'er veele
gterbleeven, en is verpligt geweest ze op to h len, of 'er
lugt n to gbeven , en , ond nks deeze voorzorge, zyn
veele r nken niet voortgekomen . De Vorst heeft oukden VVyir in de v ten
ngct st ~ en, op 't oogenblik v n
den dooi, heeft bet W ter, met den \Vyngeebt flegt vereenigd , een vermindering veroorzif kt in de goedheid en
de klcur .
. De Vrugtboomen .
't Is w rgenomen, d t jonge Boomen, gl d v n b st, min
geleden hebben v n de Vorst d n oude met knobbeligen
b st ; w ruit men beflooten heeft, d t bet bevroozen w ter , 't welk zich v stzette tusfchen de oncifenheden v n
de fchors , l bet kw d veroorz l te . De b st der bevroozene Boomen w s zw rt, en bet Hout geel v n kleur,
de St m en de T kkeit w ren op veele pl tzen gefplecten .
Welke middelen men heeft ngewend, on) de gebreken door de Vorst veroorz kt to hertiellen , geen deezer
fl gde volkomen . Veele Boomen zyn niet uitgeloopen , en
w ren volftrekt dood ; in ndere werkte bet overblyf zel der
f ppen ; zy g ven eenige uitfpruitzels, die door de w rmte iii
de m nd M y verdorden . 'Er w ren Boomen die bloeiden
en vrugten droegen ; dock die in den Zumer of vielen ,
w r op de Boomen verdorden ; eindelyk hebben vecle
B oomen de vrugten tot rypheid gebr gt ; doch zy lcheenen
veel to lyden , en deeden vreezen d t zy de inz meling niet
zouden overleeven . Eenige Boomen hccft men behuuden
door ze kort of to fnyden, ls mede door fncedLn in den
b st to geeven . De Boomen, die bet meest geleden hebben,
zyn de 1Nooteboomen, de \Vinterpeereboomen, de Appelboomen die h rde Appelen voortbrengen , ls mede de
Peifiken en Vygenboomen : minder hebLeu uitgett n de
Pruimenboomen, de Abrikoofen , de Kersfen , en in 't lgemeen lle Steenvrugten . De fl nd op 't zuiden w s de
ii deehgfte .
3 . De Woudboomen.
Op de Boomen in de Bosfchen,en die in 'twilde groeijen,
Won-
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tnonde de Vorst h re kr gt voorn smlyk in dezelve to doers
it)lvten : w rdoor 'er veele verlooren gingen . De Liken-,
Esidhen- , Olmen-, en Lindenboomen,, is mede de H zel rs, iionden hot meeste Iced uit : het H khout in l ge
pl tzen h dt veel fch de .

4. De Vreeynde .liooren.
Weinig vreemde Boomen wordeu in deezen oord gekweekt . Men heeft opgemerkt, d t de ltoos groene Poonlen ls de Thui , en de L urieren, de bl deren verlooren
hebben ; v n de ,Jud sboomen en de Toxicodendron zyn
ft m en t kken gel'norven ; m r de wortels hebben nieuwe
looten gegeeven ; de C t lp s, de Sum cs en het St . Luci
flout hebben niets geleeden .
5 . De Gr

nen en T/eldgew sfen .

De Gr nen hebben over l , w r ze met Sneeuw bedcl
w ren~, niets geleden ; zy fprooten onder d t dekzel uit, en
de Oogst is vry overvloedig geweest . -- Dit w s bier to
L nde bet gev l ; in Ch mp gne en tot St . Quintin, w r
de Sneeuw twee d gen n
de Vorst gev lleu is, en w r
men l t gez id heeft, kwynden de Gr ngew sfen ; m r
v n St . Quintin tot in Vl nderen , en verder op , viel
de Snecuw eerst drie weeken n
de Vorst , die cone
vcrb zende verdelging nrigtte in byk ns geheel Fr nsel
P7 nderen, 611 ecu gedeelte v n Artois. De Winter-gerst
en de l t gez ide Gr nen gingen geheel verlooren, ls
mede de V~, inter-erten en bet Koolz d . Men koos de
p rry orn n den Dooi tez ij,en, en met de egge de \Vinter-grn nen to dekkerl over de oude vooren, om to becv ren 't Been de Vorst gefp rd h dt : deeze z den zyn
ichielyk opgekomen : in zw re en vette l nden heeft men
\Winter-gr n gez id , in de ligtere op nieuw Gerst gez id, en Lynz d in (cede v n Koulz d gezet,
6 . De Moeskruiden .
De Sneeuw heeft lle 1\Ioeskruiden , in welk een f1 nd
ook, behouden : m r de ongeciekte lirekten ten fl chtoffer
V n de Vorst, ls de Artichokken, 'de Kool, de SeldNry,
en de geurige Pl nten : -men behieldt niets d n de Zuring,
Spin gie , \Vortelen , Erten , L tuw , Spergies , en
wilde Suikerei .
B3
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7. De Visfchen .

Het middet, 't welk men doorg ns gebruikt om detz
Visch voor de uitwerkzelen v n de Vorst to bew ren ,
beil t in bet ys op verfcheide pl tzen to openen, en 'er
bosfcben ftroo in to fteeken ., doch dit middel heeft (lit
j r, in 't lgetneen, met mogen b ten : dewyl de Koude
Z.o ftreng w s, d t de Visch zich tusf :hen het ys beklemd
vondt, op 't oogenblik, w nneer dezelve zich n die pl t
zen vervocgde om dem to fcheppen . Geen Visch is 'er
otngekornen in diepe w teren, w r dezelve wyl pl nts h dt.
De Vischpl tzen, die ondiep en modder gtig w ren, bleekeq
doodlyk voor den Visch to zyn ; dewyl de bedorven lugt,
door lien modder uitgew femd, geen uitg ng vondt , de
lugt onder 't ys g nsch bedierf, en den Visch deedt omkomen . 't Is evcpeens ls in Schouwburgen, en over 't lgenicen op 11e pl tzen , w r eeue groote thenigte Menfchen z menk mt, die to g der de lugt vervuilen, en doodlyk m ken . De A l heeft bet meest geleeden , en d rop volgde tie Snoek en de K rper.
8 . De Huisdieren.
De Hoenders en K lkoenen vonden zich meest v n t
het Gevogelte nn de uitwerkzelen der Vorst blootgefteld .,
Veele Hoenders verlooren de pooten en de k mmen : dit
f, elette niet d t zy n den Dooi begonnen met leggen : zy
kroopen ls 't w re op de ftompen .voort . - In het lgemeetl
he1rben de Koeijen €n P rden weinig uitgeft n ; ze werden op de fl llen wel bezorgd, en w rm gehouden .
A n de Heeren Schryvers der Nieuwe Algemeene h derl ndfche Leifer - Oeffeningen .
Myn I3eeren 1
T y h sten ons bet volgende Stukje U \Vel Es, toe to
zenden, dewyl de ontdekking, d rin opgegeevcn,
v n to grooten , nbel ng is voor de Ire-oeflen ren der Electriciteit-kunde, d n d t wy bet zelve, lleen voor ons en
ecuige onzer ge-eerde Konstvrienden, bezitten zouden .
Derh lve indien U Wel Edelens kunnen goedvindein, het in
Utv , e cht M ndwerl., X. 41g. V d. Letter- Oefeningen, to
pl lt-
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pt tzen , zult gy veel verplichten hem , die zich met
kloog- chtinge tekent,
Myn Heeren ,
Uw Bellendigen Leezer

In

de bedykte Schermeer,
den i8 tn Decemb . 1790 .

JOSUA REITSMA .

SENVOUDIG MIDDEL , OAI EENJ; ELECTRICQUE BATTERY S
ZY DERZELVER HOOGSTE BELAADING, VOOR HET
BREEKEN DER FLESSEN, ENZ . TE BEVRYDEN .

J

Onder lle de t kken der N tuurkundige Weetenfcll p ,
pen , is th ns byn geene , in welke deeze l ttte
J ren zo veele vorderingen gem kt zyn, ls in de kennis
der Elec`lriciteit-kunde . Elk be-yvert zich, ',Its om iiryd,
oni ze in h re N tuur en Werking n to fpooren, ls
mede om de benodigde Werktuigen en App r ten , ter
uitoeffening v n het Elecltricq vermogen, to verbeteren en
to verfr ijen ; blykens het nt l v n zo veel geleerde en
kundige Liefhebbers der Butte Weetenfch ppen , welk4
zich verledigen, om, ook in dit \' k der N tuurkunde,
hunne overdenkingen en proeverr n den d g to leggeii,
en dezelve, zo veel mogelyk, tot nut v n bet Meuschdoln
to beoeffenen .
D n met dit lles heeft men, by de bewerking der Elec .
trizeer-M chines, nog l veele belemmeringen, welke men
web wenschte d t uit den weg geruimd konden worden .
V n die n tuur is wet inzonderheid de nuttclooze uit- en
wegvloeijinge der Eleelricque vloeiftoffe, w nneer men een
lies of b ttery tot het hoogll :e vermogen bei den wil ;
veel l veroorz kt door den Ele&ometer ; dewelke ook
dikwils door zulk een fbl zing verhinderd word, om de
n uwkeurige m t der bel ding eener b tterye n to toonun ; w rdoor dezelve d n, op het onverw chtst, l ngs
ecu nderen web , bet zy door een fles to doen berl'ien,
of door over den r nd eener les op derzelver buitenhekleedzel of to th gin, zich ontl st ; en door lien weg de
proeve doet mislukken, of de b ttery in w tt-orde brengt.
Lulks heeft my menigm l doen wenfchen, d t de een of
nder Liefhebber het geluk moot hebben, een doorg nd
middel bier tegen uit to vinden :
d n zeer toev llig
kw m ik bier omtrent tot de n volgende ontdekking .
By
B 4
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By gelegenheid, d t ik met het doen eeniger E1e«ricgiie
1 :roeven bezig w s , om to onderZoeken de onderlcheidene lengten LJer vonk of flr l, vergorz kt door de urtb rfting eener met Eleciricque vloeil}ofle bel dene tics,
gebrnikte jk t t deezen overfprong, in pl ts v n den Elecuometer v n L ne, eene ndere bekleede lies, gemonteerd
met een in den Winkelh k gcbogenkoperdr d en knop, dewelke op gelyke hoogte kw m met den Itnop der Pies , welke
n de EIec`trtzeer-M chine verbondett wier4 . V n den knop
dcezer l tfle lies verwyderde ik v n tyd tot ty d den knoll
w n de ndere fles , tot d t de itfl nd der knoppeu zo
groot wierd, d t de uitb rfling der bel dene fles over deszelfs r nd , tot op bet buitenbekleedzel , cn niet op den
imop der ndere Pies , overging . Dit br gt my eenvoudig
tot de verzekering, d t de l ding dier fles ls d n tot bet
boogfle vermogen geklommen w s. ; - en d t, w nneer men
de ndere Pies n der bybr gt, de uitb rfling gem klyker,
voor een gedcelte, in deeze bygeftelde fles overging, d n
V n den r nd tot bet buitenbekleedzel der bel dene fles .
D r bet nu cene bekende w rheid is , „ d t , indiett
„ men eene met Elec`tricque vloeiltof bel den ties o ts , l d in een ndere bekleede fles (de buitenzyde gemeen„ (ch p hebbende), deeze n genoeg de helft zyner l ding
„ ontv ngt ." Zo redenreerde ik htcruit ldus . lndien
bekend is , met den hoeveelden omg ng der fchyven d¢
bygeflelde fles volkomen gel deti word , en men d n , n
tic eertte uitb rfling, nog zo veele omdr ijingen der Nl chine tot die Tics , welke met de Ele6trizeer-M chine ver~
bonden is, voegde, ls bet bygeflelde flesje tot zyn l ding
vodig heeft ; d t men d n, zegge ik , konde zeker zyn,
d t eene ties weder volkomen j el deu w re .
Derh lven, z l bet eenvoudig middel , om de E1ecdtricgne
b tter yen voor derzelver ontl ding , of ook wel , gelyk veel ,
tyds , voor ]let breeken der flesfen to bevryden, (en ter
nwyzing , d t de b ttery ter hoogte v n
vviskunfhgd
of x of meer duimen, om de knoppen met eene Electrique
,Atntospileer bci den is,) bier op uitkomen .
40 of
Ten ith . - Men neeme een flesje v n 3o
mon.
meer vierk nte duimen bekleede oppervl kte ;
teere bet zelve met een in den \Vinkelh k omgcbogen koper.
tu• d, zo d t de knop,
n bet einde v n then dr d gevoegd, tot over den buitenk nt v n bet flesje, zo ver ovcr~
ilecl:e e-n zo hoog gepl tst zy, d t men deezen knop, w nm€r bet flesje n st de b ttery ~epl tst word, gevoeglylc
tot
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tot eene der knoppen v n de b ttery, op den

2$

ftl: nd v n

z duiiu of minder , k n doer n deren .
Ten 2d e,
Men onderzoeke ( lvorens men begint to
werken) telken reize ls men gebruik v n dit flesje m kert
z l, met den hoeveelden ommeg ng der fchyven het flesje
zich, op den ftl ncl v n 2 duim, of zo veel nicer ls men
bet v n den knop ecner b tterye pl tzen wil, zich zelf o'ntli, de ; w nt de gelleldheid v n weder en wind k n veel
ver ndering in dies fil nd m ken .
Ten 3 1 k», - 1Slles in order gefchikt , en de b ttery
met de M chine verbondcn zynde, pl tst men dit fesje,
( lvoorens men de ichyven begins om to dr ijen), zod inig by de b ttery, (f t deszclfs knop, v n eene der knoppen v n de b ttery , op een zekeren fil nd verwyderd
zy ; zo nocht ns d t deeze ffl nd niet to boven g , de
rechtlinifche diil ntie , welke 'er is tusichen den r nd
eener files der b tterye , en het buitcnbeklcedzel . Anders zoude de b ttery , by de overl ding , nict op dit
bygeilelde tesje , m r op de buitcubeklceding v n eene
zyner flesfen , zich ontl den ; ook moet 'er zorgvuldig
worden cht gegceven , d t bet buitenbekleedzel der b tterye wel verbonden zy met de buitenzyde v n dit bygevoegde flesje , om dus deeze fgebroken z menvoegin
zekcr to doen zyn .
Dus vcrre het middel, 't welk men, ter ftiveering v in
de in den
nv ng genoemde belemmerin ;, zoude kunnen
ntivenden . Nu zullen we, kortelyk, nog eeuige opheldernnen en
nmerkingen , wel].e bier by nodig zyn ,
tr chtcn op to geeven .
Om d n v n, dit bygevoegde flesje behoorlyk gebruik to
m ken , lette men hooldz kelyk op het volgende .
Mien brenge de Electrizecr-M chine
n den g ng , etn
dr i ;e gerustelyk voort , tot d t werkelyk een explofie
of uitb riling der b tterye , op den knop v n het bygevoegde
lie,jjee , gezien of gehoord worde ; d r n doe men de
ichyven nog zo 'veelm l omdr ijen, ls men door w rneeming weet , d t tot do bel ding v n het bygcvoegde
flesje benodigd zy ; en men k n zich ls d n verzekerd
houden, d t de b ttery 6ehoorlyk gel de is, zonder d t
cr eenig gev r overblyft, v n de opgehoopte Electricquc
vioeiilolie, door een of ndere uitb riting, tz zullen verlieien .
N rm te men nu den ffl nd tusfc en den knop eerier
fltis der b tterye, en die v n bet bygellelde flesje, bcp lt,
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z l de b ttery ook m tig of flerk gel den worden ; w nt
zekerlyk heeft eene b ttery, of ook wel eene enkele fles,
meer E1e&ic~ue vloeiftof nodig, om, op den fft nd v n
cen h lf, ls om op dien v n een qu rtier, duim , of to il n z
en ze z l dus in 't eerfte gev l iterker bel den zyn geweest ,
d n in bet tweede gev l , w nneer de fft nd des knops
i r duim w s .
De reden nu , w rom de b ttery gem kkelyker erg
ook eerder op dit bygevoegde flesje, ( l w s bet zelfs d t
men den fft nd des knops v n dit flesje, en dien der b tterye,
byn zo groot neemt, ls de rechtlinifche flt nd tusfchen
den r nd eener fles en h r buitenbekleedzel,) ffl t, is,
deeze, De b ttery gel den zynde, tot zo verre d t derzelver Electricque-Atmospheer in werking gebr gt zy , zo,
hoot de N tuurlyke Ele riciteit des knops v n bet flesje
to rug, en brengt deuzelven eindelyk in een th t v n Neg tiviteit ; w r door d'Wectricque vloeiflof , welke reeds in
de b ttery verz meld is, lich, door h re veerkr cht, een
efchikten wech geb nd heeft , om bet gebrek v n dien
fnop, en vervolgens dien v n de fles, to moeten vervullen ;
en d t met des to meer gem k , wyl de buitenzyde der
b tterye, en v n het bygevoegde flesje, vereenigd moeten
Lyn ; w rom ook de binnenzyden zich des to meer tr chteii
to vereenwen . --- Eene werking, inderd d, welke ook
il ts hee?t, (doch omgekeerd,) w nneer men de M chine
een Neg tivq, werkd d l t verrichten .
Eindelyk, beh lven bet voordeel 't welk deeze €gebroken to i menvoeging (ter beveiliging der flesfen in de
b ttery, en ter behouding der d r in ngevoerde en opgez melde Ele ricque vloeiftoffe) oplevert, heeft men 'er
tog deeze voorn me nuttigheid v n , d t n mentlyk de
uitb rftende ftroom der b tterye op het flesje, hoor- enZichtb r, tevens bet tijdftip o ;geeft, in 't welk dezelvQ
eene volkomene bel ding ontv ngen heeft : „ zonder d t
„ men met de eene of ndere Electrometer behoeft op to
„ merken, w nneer deeze ophoud een hooger get l gr deu
,;
n to wyzen, bet welk toch evenwel eene twyffel ch„ tige z k in deezen blyft ." Voorts dient men nog op to
merken, d t men, w nneer men eene enkele fles gebruikt,
is d n de knyppen , tusfchen deeze en bet bygevoegde
flesje, een grooter f nd geeven k n, d n by ldien een
geheele b ttery gel den word . De gefteldheid der lucht
uioet immers by uitneemendheid droog zyn, om de Electricq,:e vloeiftof in de b ttery to kunnen ophoopen? - En d rt
n g

j
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liog z l men evenwel eene enkele fles hooger kunnen bel .
elen d n eene b ttery ; en hier v n d n is het , d t de
enkele #les een grooter ffl nd tusfchen de knoppen toe .
l t, d n de b ttery . Ook g t , in lle gev llen, dit v st
door, d t, by eene onbekw me of vochtige Luchtsgefleld.
heid, geene uitb rfling der b tterye pl ts z l hebben ; dewyl 'er ls d n geese ophooping v n Lle&ricque vloeiflofl'e
b n bewerkt wordeu .
&
J . BRUCE'S

BERIGT, WEGENS DEN OORSPRONG VAN DEI
NYL , DOOR HEM ONTDEKT ; VERGEZELD VAN
EENIGE AANMERKINGEN .

(Ontleend uit de Tr vels to difcover the Source of the Mile,,
in the Ye rs 1768, 1 769, 1 77 0 , 1771, 177" en 1773,
,B y JAMES BRUCE of Kinn rd, Efq . F. R . $ .)
9 , 't
root oogmerk v n den Heer BRUCE , de Ontdekking
,,
G v n den Oorfprong des Nyls, op zyne veelj rigo
„ Reize, bereikte hy, n twee mislukt'e onderneemingen,
„ en geeft 'er een verfl g v n, 't geen , fchoon ons niet
,, zo zeer voldoende ls den Reiziger zelve, nogth ns, lle
„ opmerking, en eene pl ts in ons Mengelwerk, verdient ;
„ de veelvuuldige uitweidingen, in dit verh l, hebben wy
„ 'er niet of kunnen l ten ; en zullen deeze tot een fl l
„ dienen, v n zyne gehoudene Z menfpr ken en h ndelwyze met de Tnboorelingen ; w rin zyne bekw mheid
wyze
„ en moed met vollen luister doorftr len , terwyl ze ons
rt en gefleltenisie v n eenigen zyner Reisgenoo„ den
„ ten fchetzen,"
*
*
*
Een groot uur over den Midd g kw men wy op den top
v n een Berg, v n welken wy een onderfcheiden gezigt h dden over bet L nd v n S c l , den Berg Geesh en de Kerk
v n St. Mich el Geesh, omtrent nderh lf My1 gelegen v n
St. Mich el S c l , w r wy ons toen bevondcn. % y z gen onmiddellyk beneden ons den Nyl zelve, verb zend
in grootte verminderd, en nu lleeu eeu Beek, die n uwlyks W teis genoeg h d om een Molcn to doen omg n .
x~, kou my bezw rlyk verz dige met dit gezigt, Heeds in
myiien geest herh lende lle de voorzeggingen der Schryveren, die den Oorfpron ; des Nyls tot eene ltoosduureude

rE

BERIGT, WEGENS DEN OORSPRONG

onbekendheid

i,UCANUS ?

en bedckking

Arc num n tur

verweeze" t .

De

regels v le

c put non prodidit ulli,

1Ves licuit porpulis p rvusn te, Nile, vtdere ;
,linovitque fii,us, & genres m luit ortus
Alir ri, quzm n6sfe tuns

fchooten my teritond to binnen, en ik genoot bier, voOr
de eerite keer, de Zegepr l, die ik, door de hefchermeude
h nd der VoorzienighLld, en myne eigeue onverz gdheid,
beh ld h dt, over lles. , wit, v n de vroe g ite (Judheid f,
m gtig en geleerd geweest w s .
Uit deeze ngen ine mymering ontw kte ik door een
ontrustend geroep, d t wy WOLDO, onzen Gids, verlooren
h dden. Schoon ik, zints een geruimeu tyd, Been goed
oog op hem geh d h d , d gt ik niet , d t hy, om zyns
zelis wil , een ooginerk zou hebben, om ons to verl ten .
De Knegts ftemdeu niet overeen in het bep letl v n den
tyd , w nneer zy hem tie l tfle keer z gen . STRATES en
AN Lo's K.negt w ren in bet Woud g n fchieten, en wy hoorden uit bet fchot, d t zy niet verre v n ons w ren : ik hoopto d rom, d t WOLDO, ictioon geheel geen liefhebber v st
fchieten , by hun mogt weezen ; dock met "root ongenpege-n z g ik deezeo zonder hem wederkeeren . Zy verh lden ,
omtrent een uur geleden, eenige zeer groote ruige A pen gezien to hebben, die op de chterpooten gingen, ell lle zonder il rten w ren ; d t zy deezen door bet Bosch n gezet
h dden, zo diep 'er in treedende, d t zy n uwlyks 'er wecer wisten nit to komen ; doch zy he iunerden zich niet,
VerWVOLDO , by bet heen g n gezien to hebben .
icheide gislingen werden 'er gevormd ; ecuigen begreepen,
d t by beflouten b th ons to verr den en to berooven ;
eenigen d gten, d t bet de inboczeming v n FASIL w s, hem
gegeeven, om ons moordd dig orn h ts to brengen ; ndeyen veronderftelden , d t by verfcheurd zou weezen door
bet Wild-gedicrte, inzonderheid door die A pen (B boons) ;
wier verfcheurzieke rt, grootte en verlchrildyk voorkomen, ten breedflen werden uitgemeeten, inzonderheid door
STRATES, die in 't minst niet twyfelde, of WOLDO w s zO
to eenem l verfcheurd, d t wy to vergeefsch zouden zoeken, n bet minile . overblyfzel v n then Gids . W t my
betreft, ik d gt, d t by w rlyk, gelyk by kl gde, kr nk
geworden, en door ziekte onder den weg overv lleu w s .
In

de ondiepte des Nylr

VAN 15EN NYC.
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In dit begrip flondt ook AYTO AYLO's Knegt, die no ;th irs j
met een guit gtigen opfl g zyner oogen, zeide, d t VOLDO
niet verre of kon weezen . Wy zonden hem , derh lven ,
met eenenMuilezel-dryver to rugge, om woLnO to zoeken .
Zy w ren flegts eenige horxlcrd roeden voortgeg n , of+
zy z gen hem nkomen ; m r zo w ggelend en zo unge .
fteld, d t by zeide, bet niet verder d n de Kerk to kunnen
brengen , w r by volilrekt beflooten hltdt lien n gt nit
to rusten . Ik voelde zyu pols, bez g hem n uwkeurig ;
en oordeelde, vry zeker, d t hem niets fchortte . Zondee
ntyne bed rdheid to verliezen, zeide ik hem, op den verzekerendflen toon, ,d t ik hem voor een bedrieger hieldt ;
„ d t by moest in 't oog houden, d t ik een Geneesheer
„ w s, d t by wist, hoe ik zyns Meesters Boezem-vriend,
„ WELLETA YASOUS, geneezen h dt ; d t bet voelen v n
„ zyn h nd my zo duidelyk zeide, d t hem niets fchortte ;
„ ls zyne tong bet zou kunnen doen ; d t dit my teffens
s, onderrigtte, hoe by in 't h rt een kw den toeleg fmeed,i de, die voor hem zeer flegt zou floopen ." Ily fcheen
.bier over verfl :° gen, ntwoordde weinig, en verzogt lleen eenige weinige minuuten to vertoeven, lsd n zou by
beter zyn : w nt , voegde by 'er by, ivy moeten lien
lle onze kr gten verz melen , om nog cen grooten berg
over to klimmen, eer wy to Geesh komen .
„ Zie voor u toe," zeide ik, „ liegen k n bier niet betpen . Ik weet, zo wel ls gy, w r Geesh ligt : en d t
„ wy geen meer Bergen, of ongem klyke pl tzen, hebben
', over to trekken ; verkiest gy gter to blyven , gy kunt ;
„ m r morgen z l ik by WELLET6 . YASOUS to Bure, over
~, uw gedr g, kl ger ." Ik fpr k dit uit op den dreigendfleu
toots my mogelyk, en verliet hem, zo r s ik konde ; neder. WOLDO bleef bo .
w rds g nde n
ven met de Knegts, die de Muilezels bel dden ; by fcheeti
geheel v n zyne ongclleldheid geneezen, en hieldt een druk
v n omtrent teen minuuten met AYTO AYLU'S Knegt,
l;efprek
t welk ik niet verkoos to Itooren, dewyl ik beinerkt h d,
d t deeze M n reeds een gedeelte v n woz,oo's geheim wilt .
Dit gefprek uit zynde , kw men zy lien by my, toen ik
bezig w s met bet ftekenen v n een t l: v n een geelen
Roozenboom, die in menigte over deeze ondiepte hingen .
Het gehecle reisgezelfch p grog my voorby zonder my
to llunren, en WOLDO, fchyneude zo goed to kunnen g n
ls immer , beklom eene l ngz m opg nde hoogte, by
wedker top St . Z ich e4 Geesh is . De Nyl is bier niet
meer
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meer d n tw lf voeten wyd, en niet meer cl n vier cull
}nen diep, en, in de d d, eene weiniq beduidende bee'k
doch die met groote fnelheid heen Froomde, over eeu
grond met kleine fteenen ~ met tdslchen uitfteekende h rde
zw rte rots ; men k n den Nyi to deezer pl tze gem klylc dootw den ; het w ter is seer helder ; doch, ecn
weinig l ger , vol v n
nmerkeiyke w terv llen ; de
grond ryst zuidw rds v n de Rivier l ngz m op, en is
vol v n kleine heuveltjes, die men byk ns ongemerkt op
en of g t . De Reisftoet h d ltil gehouden n de Noord=
zyde v n de St. Mich els Kerk, en d r vervoegde iii my
by denzelven, zonder eenigen •h st to vertoonen .
't W s nu omtrent vier uuren in den n midd g , doch
het w s zints eenige uuren zeer heet geworden, zy z teti
in de fch duw v n fchoone Ceder-boomen , doormengd
pi et eenige zeer hooge Cusfo-boomen , lle in bloei . De
nnen l gen in 't gr s, en de Muilezels weidden, met
den l st op den rug, in de weeligfte Velden . 1k riep om
myn Kruidboek, om 'er de Roozent k, die ik in myn h nd
hield , z gt in neder to legged , op d t dezelve onver$eerd mogt droogen ; ik h d de Figuur in 't geheel, de
Z d- en Vrugtbeginzels in 't byzonder, getekend, ls welke
deelen , (fchoon zeer i oodz klyk tot het r ngfchikken
der Pl nten,) zeer ligt breeken , of by bet droogen eene
ndere ged nte
nneemen , en d rom ltoos bew rd
moeten worden , door ze n den frisfen Bloem of to tekenen
Under het voorbyg n zeide i1c, vry onverfchillig, tegen
WOLDO , d t ik met blydfch p zyne herftelling z g ; d t
by zich wel zou houden, en niets vreezen . Fly ftondt
op, en verzogt my lleen to fpreeken ; AYLO's Knegt met
zich neemende . „ Th ns zie ik ," w s myn woord zeer
bed td , „ n uw gel d, d t gy my cen leugen zult
„ vertellen, doch ik zweer u op het plegtigst , d t gy
3 , nimmer, door d t middel, iets v n my, zelfs geen goed
• woord, zult krygen ; w rheid en een goed gedr g k n
• u lles bezorgen ; w t in uw oog v n veel w rde is,
,, is misffhien in 't myne v n veel minder ngelegenbeid ;
• m r niets d n w rheid en een goed gedr g z l u xe
,, (l de komen ; nu weet ik, met, voile zekerheid, d t gy
Myn 1-leer! w s zyu
zo gezond zyt ls ik ben ."
ntwoord , met een veel betrouwend gel d, gy hebt gelyk, ik veinsde zulks, my fcheelt niets, en my heeft niets
gefchort ; doch ik d gt best,
dit poogen wys to m ken ,
um niet verpligt to zyn, u eeup, "gndere reden to zeggen, die
zeer
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tte'r zw dr by my weegt ~ W rom ik niet n Geesh kon
g n ; en nog veel minder my vertoonen by de Bronnen v st
den Nyl , die ik beken d t Diet wyd v n d r liggen , fchoon
ik u betuig, d t 'er nog een Berg is tusfchetl u, en deeze
Bronnen . - , W t is," voegde ik hem bed rd toe,
„ die gewigtige reden? Hebt gy cen Droom of een Gezigt
,, geh d , toen gy gter gebleeven zyt by de Kerk v n
Neen, fpr k by, 't is geen
„ St . Mich el S c l ?"
Gezigt, geen Gezigt, geen Duivel geweest. Ik wenschte
wel d t bet niet jets ergers w re ; doch gy weet zo wet
ls ik, d t myn Meester FASIL de Agows , in den fl g
v n B gj , verfloeg. Ik beyond my d r met myn Meester, en doodde 'er veelen, onder welken 'er w ren v n de
Agows, uit dit Dorp Geesh, en gy kent de gewoonte deezes L nds, ls iem nd, in deeze omfl ndigheden, in hunne
h nden v lt , moet zyn Bloed voor d t vergooten Bloed
bet len .
Ik borst in een hevige vl g v n l chen utt, 't geen hem
zeer verlegen m kte , en fpr k, „ zeide ik u Diet d t gy
„ my een leugen zoudt vertellen ? Denk Diet d t ik uwv
„ pochen, v n Agowers dood gefl gen to hebben, Diet geloof
,~ of betwist . Veelen zyn 'er in then fl g gefneuveld ; iem nd
• moet de verfl nder geweest zyn, gy kunt onder de„ zelve geweest hebben ; m r denkt gy d t ik geloovert
„ k n , d t FASIL , zo diep in bloedfchulden fleekende ,
„ de Agowers zou kunnen beheerfchen , gelyk by doet ,
„ ls by geen zyner Knegten in veiligheid zou kunnen
„ zenden, op twintig Mylen ffl nds v n zyn Hofpl ts ;
• denkt gy d t ik ditgelooven k n?"- Kom, kom, zeide
AFLO's Knegt tegen WOLDO , hoorde gy niet d t w rheid en
een goed gedr g u lles z l bezorgen w t gy vr gt?
En, vcrvolgde by, zich myw rds wendende, ik zie, myn
Deer, d t deeze z k kwelt ; en w t deeze dw ze K erel
begeert z l u noch ryker noch rmer m ken ; by heeft
cene flerke begeerte opgev t tot'dien rooden zyden Gordel,
welken gy om uw middel dr gt. Ik zeide hem, met bet
vr gen om denzelven, to w gten, tot gy n Gend r weder
kw mt ; m r by zegt, d t by Diet verder z l g in d n tot
bet Huls v n SHALAKA WELLED ADILAC ill MAITSHA, en
d t by Diet n Gend r wederkeert . Ik r dde hem d rop,
dit verzoek uit to flellen , tot d t gy de Bronnen v n den
Nyl, welke gy zo zeer begeerde to
nfchouwen, zoudt
gezien hebben . Hy g f my to verfl r., verzekerd to weezeu , d t gy lsd n den Gordel n hem Diet zoudt geevenf
w nt
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w nt bet fcheen d t gy weinig d gt om den W terv l tv
Goutto, en om lle de ichoone Rivieren en Krceken , w :Ike
by u vertoond h dt ; de Oorfprong v n den Nyl lken zwt
d n meer zyn, d n lle deeze, d r dezelve juist zflu weezen even ls die v n lle ndere Rivieren, y zoudt 'er nict
over vold n weezen, en hem den Gordel onthouden .
Het kw rn my voor, d t 'er vry veel n tuurlyks w s iii
deeze vermoedens v n woLDO ; d renboven zeide by my,
verzekcrd to weezen, d t, indien WELLED AAILAC 00it dL n
Gordel in 't oog kreeg, deeze met zou rusten , Voor d<<t
hy, op de eene of de ndere wyze, denzelven m gi- word,
Dit gefprek deedt my eenigzins bed ren ; de Gordel v s
in de d d fr y ; doch fchoon by veel fr ijer mogt 2csvee r
zyn , zou ik geen oogenblik in twyfel gefl n heL»en,
om my v n denzelven to ontdoen, en mynen hoofdwcusc'h
vervuld to krygen . l k tte de Piltoolen die in myn Gordel
n een v n 't Ge}
hingen, en. h lde ze d r nit, oin ze
Volg to geeven, toen WOLDO, die d gt, d t znlks met cc
rug
geheel nder oogmerk gefchiedde , eenige fchreden ;w rds tr dt, en zich gter A LO's Knegt verborg . N .
myn Gordel fged n to hebben, zeide ik : „ Ilier wOLn 't geen ik
„ DO! is uw Gordel, dock tees ged gtig
„ gezegd heb , en u th ns, met lien ernst, op nieuw,
„ betuig, d t "Y!, door de w rheid to fpreeken, en
„ to gedr gen, lles v n my hunt krygen ; ni r indien gy
,, op deeze geheele reis my n trek meer fpeelt, l is dc„ zelve nog zo gering, z l dezelve zulk een wr k op ucv
„ hoofd l den , d t gy 't zelve d r voor nergens zult
„ kunnen verbergen ; lsd n z l uw Gordel u niet llecn
• ontnomen, m r ook uwHuid fgeflroopt worden ."
WOLDO n m den Gordel n , doch fcheen vol fchriks
over de ged ne bedreiging, en begon zich to verontfchuldigen . , Kom , kom," fpr k ik, ., wy verfl n elk uder ;
• geen woorden meer ; 't is reeds l t , verf mmel geen
• meer tyds ; m r brenz my to Geesh, en terflond by den
• Oorfprong v n den 11Tyl , en wys my den Berg n,
„ welke 'er my v n lfcheidt ." f tier op br gs by my
f ngs de zuidzyde v n de Kerk, nit een pl nt die boomen
d r rondsom . „ Dit," fpr k by, met een fchelm gtigen
opfl g v n bet oog, , is de Berg, die, toen gy n de n.
n
~, dere zyde
• den Nyl in w s : d r is geen nder : zie op die kleine
• hoogte v n groene zooden in 't midden v n die w rer g• tiye plek ; ld r zyn de twee Bronnen v n den 1114 to
?, vin=

33
• vinlen ; Geesh ligt op de Rots w r gy gindfche groene
• boomen ziet : indien gy T ngs deeze Bronnen gn t, trek
,, d n uwe fchoencn uit , gelyk gy by ndere dergelyke
• gelegenheden ged n liebt : w nt de lieden, die hier woo„ nen , zyn lle Heidenen, erger d n die gy n de w d„ b re pl ts hebt ngetroflen, zy gelooven in nets, 't
„ geen gy gelooft, m r lleen in deeze Rivier, welke zy
ls of ze eenc Godheid w re, nbidden ;
3) lle loges ,
H lf
„ doch (lit zinc gy mislchien desgelyks doer ."
ongekleed is it : w s, door 't gemis v n mynen Gordel, en
myne Schoenen uitged n hebbende, liep ik, de hoogte f,
n hot kleire Eil nd v n groenc Zo,-)den , omtr,,nt twee
honderd roeden v n my fgelegen ; de geheele zyde des
Heuvels w s digt begroeid met bloemeu, de groote knobbelige wortels , die Loves den grond kw nien, en de fchulferende brokken, welke ',~r fvieleu door hot betreeden,
deeden my tweem l v llen , vOr', r d t il : don le nt des W ters bereikte . Vervolgens Lvv n1 ih op het Eillnd v n groene
Zooden, 't wells de ged ute cons Ait rs h ck, w rfchy*ilyk het werk v n Run : t , en ik pond vcrrukt , over de
Hoofdbron, die in 't middeii v n 't zclve ontfprin ;t .
't V lt geim .klvkcr de geflcltenis t.v tier Ziclc op d t
oogenblik to bedenke , d n to befchryve , •
f{ n nde
op die plek gronds, welke hot vernuft, de vlyt, de n ipooring v n Ouden en Iledend gfchen, gedtturende Cell
reeks v n byk ns drie duizend j ren, to lour gelteld heeft .
honingen hebben, n 't hood v n Fieirlegers, deeze ontdekking poogen to doen , en elke tocht v n den l tflen
onderfcheiden lleen door hot nt l der omgekomenen, lle
flemden zy overeen in de teleurflelling, die tiller deel w s .
Beroemdheid , rykdom en eer , zy n een reeks v n j ren
voorgefteld n elk der veel duizendeu, onder hot bevel dier
Vortlen opgetoogen , zonder d t 'er ion Mensch in il t
bevonden is, om der nieuwsgierigheid v n zvnen Vorst voldoening to geeven, of lien vlek v n mislukking, op de onderneemingen des Menschdoms, nit to wisfchen, of dit l ng
begeerde
n de A rdrykskunde toe to voegen . Schoort
flegts een gemeen Engelsclznz n , zegepr lde ik hier, in myn
eigen h rt, over Kontngen en hunne f egerbenden ; en elke
vergelyking deedt mync groothei d in myne eigene oogen
klimmen, w nneer de pl ts zelve, w r ik flood, hot voorwerp v n ydelen room, genoeg opleverde , om myn kortflondige Zegepr l to verminderen . Ik w s Hefts, zints weinige Minuuten, gekomen , by de Bronnen vti1 de:i yl, door
MENC . 1','91 . NO . I .
OilC
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ontelb re gev ren en moeilykheden , welker l tfle my
geheel zou to leur gefteld hebben, zonder de
nhoudende
gunflige befcherming der Voorzienigheid . Ik h d toen egter
myne refs flegts ten h lven volbr gt, en lle de gev ren ,
op myne heenreis doorgeworfleld, dreigden my weder op
myn terugtocht. Ik voelde , d t eene moedeloosheid my ngreep, en my v n den L uwerkr ns, then ik l to r s voor
my zelven bereid h dt, beroofde . Ik befloot dezelve of to
wenden, tot den tyd, d t 1k, door bondiger denken, den
voortg ng d rv n kon fluiten .
Ik z g STRATES my w gten n den k nt des Heuvels .
,, STRATES, riep ik, getrouwe STRATES, kom, en zege„ vier met uwen DON QUIXOT op dit Eil nd B r t ri ,
„ w r wry ons wyslyk en gelukkig gebr gt hebben ; kom
,, n, zegepr l met my over lle de Koningen der A r„ de, over lle hunne Legers, over lle hunne Wysgee• ren, over lle hunne Helden !" - Myn Heer, ntwoordde STRATES, ik verft geen woord v n lles w t
gy zegt, en even weinig w t gy meent ; gy weet zeer wet
d t ik geen Geleerde ben ; dock gy h dt veel beter ged n, met deeze Poet to verl ten, en in Huis to komen,
om op WOLDO to letter . Ik vrees d t by iets meer zoekt
d n uw Gordel ; w nt by heeft l den tyd, zints onze
nkomst , druk gei'proken met den ouden Duivel-dien r.
• Spr ken zy heimlyk met elk nder ?" Vroeg ik .
myn Heer, d t deeden zy, ik verzeker bet u .
W td t
• Ging bet fluisterend toe, STRATES?"
betreft, zulks w s niet noodig ; zy veriionden elk nder,
verorderftel ik, en de Duivel, hun Meester, verftondt ze
beiden ; m r w t my betreft, ik verftond v n hun gefprek
zo weinig, ls of bet Grieksch w s , gelyk zy zeiden .
Griekrch ! Ik m g een Ezel weezen ls zy Grieksch fpr ken , ik zou bet d n genoeg verft n hebben . - „ Kom,"
#pr k ik , „ neem een dronk v n dit heerlyk W ter , en
„ drinkt met my de gezondheid v n Koning GEORGE DEN
„ III, en diens ,Kifideren ." Ik h d in myne h nd een
groote Kop, gem l:t v n een Kokusnoot , in Ar bie gekogt ; deeze w s boorde vol . Hy dronk terftond , met veel
genoegen, die gezondheid ; en voegde 'er by : „ de Ver• delging zyner Vy nden !" en wierp zyn Hoed in de
lugt', met een luidrugtig IIoezee!
„ Nu, Vriend,"
teide ik, ,is bier no- een nederiger, m r een Reeds
Hy vroeg my
,, heiliger N m, bier is ook MARIA!"
of het de M gd mAiUIA w s? -- Ik ntwoordde : „ Ik
,, ge-
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Hy fpr k niet ; m r g f flegts
nduiding v n zyn fkeuring ."
De d g w s zeer beet geweest, en bet ongenoegen met
WOL1)O h dt my zo veel doen fpreeken , d t myn dorst,
buiten eenige uieuwsgierigheid om uit deeze l nggczogte
Bron to drinken , my tot herh lde droi,ken noodi ;de .
„ STRATES," zeide ik, „ dit is op onze gelukkige t'1-luisf , reis . Koni, Vriend, gy zyt reeds twee dronken ten
• gteren ; kunt gy ooit genoeg drinken v n dit heerlyk
Zie voor u, myn Heer, voegde by my
„ W ter!"
to gemoet, met veel erusts, voor Koning GEORGE dronk
ik met l myn h rt, ook voor zyne Vrouw, Kinderen,
Broeders en Zusters, God Zegen bun lien, Amen!
Doch, w t de M gd MARIA betreft, ik ben geen P pist,
en verzoek verfchoond to weezen v n eenige gezondheid
to drinken, welke myne Kerk niet drinkt .
V t onze
gelukkige t'Huisreis
ng t, God weet, d t ik niets h rtlyker verl ug , w nt ik ben reeds l ng moede in dit j mmerz lig L nd . M r gy moet bet my ten goede houden,
d t ik weiger meer W ter to drinken . Men zegt , d t
deeze Heidenen lle morgens over dit Hol den Duivel nroepen, en ik vrees, d t ik zyne hoorns reeds in myn
buik voel, v n wegen de groote teug die ik de eerflce keer
't W ter w s in de
v n dit helfche W ter dronk .
d d zo koud ls ik immer proefde .
,Kom," zeide
ik, „ wees niet kinder gtig, ik heb nog m r dine gezond• heid to drinken ."
Kinder gtig of niet kinder gtig,
g f by my ten ntwoord, Been drup v n dit W ter z l
meer door myn keel g n . Ik jok 'er niet mede ; toon my
iets rtigs, gelyk gy voorheen wel ged n hebt, doch 'er
is geen fpotten met Duivel-dien ren, tovery en beleezing,
die iem nd een Ziekte op den h ls zouden kunnen j gen,
zo ver v n Huis en in dit L nd . Neen , neen, zo veel
gezondheden ls bet
belieft, met Wyn of nog liever
Br ndewyn , doch Been W ter meer voor STRATES ! Ik
ben verzekerd, ik heb myzelven reeds hinder toegebr gt,
door lle deeze gekheden . God vergeeve bet my!
• D n ," fpr k ik , „ z l ik lleen drinken , en gy zyt
„ voort n den n m v n een Griek onw rdig , en ver„ dient then v n Christen niet ." De gevulde Kop voor
myn hoofd houdende, voor ik voort : „ Het is op de ge• zondheid v n CATHARINA , de Alleenheerfchercsfe ller
• Rusfen, en op 't geluk v n h re Helden to P ros ; en
„ hoor de Voorlpelling, die ik, deezen (l g, op dit AlC 2
„t r

• een grom, ter
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i , t rt doe . J ren zullen 'er niet verloopen, of de Grond,
• op welken ik th ns ft , z l een bloeiend gedeelte v n
• h re Ileerfch ppy weczen!"
STRATES (prong eenige voeten v n den grond, en zeide :
Indien de oude Ileer u dit heeft ingegeeven , uit bet midden v n de Bion, heeft by
niet l p- opgehouden ; zeg
de w rheid en befch m den Duivel, is een fpreekwoord ;
doch W rheid is wV rheid , v n wien ze ook nlug komen ; Beef my de k roes, ik wil h re gezondheid drinker,
fchoon ik bet zou befterven . Hy hieldt de Drinkfch l
d rop in beide zyne h nden v st,,
, STRATES," zeide
ik, „ niet to fchielyk : bedenk d t bet W ter betoverd is
„ door Duivel-dien ren ; met deezen is geen fpotten ; gy
„ zy t ver v n Huis, eene Ziekte mogt u in deeze Velden
•
ngrypen , inzonderheid ss gy de ~l gd MARIA met
• cen dr nk vereerde . God vergeeve bet u . Denk um de
• hoorns, die de eerfte dronk u bezorgde, zy zullen met
• deezen, misfchicn, u door en door doorbooren ."
De Kop , riep by , de Kop , en doe dezelve hoordevol .
Ik t rt den Duivel, en vertrouw op St . 7oris en de Dr k .
Dit is voor CATIIARINA , de Keizerin ller Rus%en . D t
h re Vy nden verdelgd worden, en een vloek over lien to
P rosl
„ Wel, Vriend," fpr k ik, „ gy w rt tr g
„ in bet befluiten om weder to drinker ; m r gy hebt by
„ dit l tfle zeker icts niet g emeend . lk ben verzekerd,d t
„ ik den vloek niet dronk over lien to P ros." -- Ach !
voerde by my to gemoet, m r ik deed her, en wil bet nogm l doen . De verdoemenis v n lien to P ros, over lle to
Cyprur, to Rhodes , op Cret en 1llytelene , d rby.
D r gn t bet, met l inyn h rt. -- Amen, 't zy zo! -• En wie denkt gy, vroeg ik, d t to P ros zyn?" Ik bid u, w s bet ntwoord, wie zouden d r nders weezen d n Turken en Duivels, bet fnoodst gefl cht v n Monsters en Verdrukkers in de Lev nt, ik ben zelve to P ros geweest : w rt gy 'er immer?
,Of ik 'er my immer beyond
• of niet, m kt geen verfchil, de Vloot der Keizerinne,
• en een Leger v n Rusfen, zyn 'er th ns mogelyk : en
s , hier heht gy, zonder d rtoe uitgelokt to weezen, de
• verdoemenis gedronken, v n de Rusfifche Vloot en bet
• Rusfifche Leger , die v n zo verre gekomen zyn , en
• th ns met bet Zw rd in de vuist ft n, om ii in uwe
„ Vryheid, en de vrye oefening v n uwen Godsdienst, to
„ herftellc , heb ik bet u niet gezegd, d t gy geen Griek
„ w rt , en n uwlyks den n tn v n een Christen ver„ dien .
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„ diende !"-- Neen , peen, myn Heer ! fchreeuwde
STRATES, om Gods wil, zeg d t niet, ik wilde liever flerven, ik verllond u wegens f ros niet ; 'er w s Been kw d
in myn h rt tegen de Rurfen . God Zegene him, ell myue
dw sheid k n hun, geen .feh de doen . lloezee ! C th rin ,
En dit uitroepende, wierp by zyn M ts in
Victory!
de hoogtc .
Eene nt l Agows w s op den Heuvel geklommen, juist
by de V lei, en z gen, met eenc itilzwygende verwondeiing, n, w t ik en STRATES by het Alt r deeden . Alleen
twee of drie hunner w ren den w terk nt fgeklommen ,
zy h dden de grimm sfen v n STRATES gezien , en diens
Iloezee gehoord, w rop zy WOLDO, ls by in bet Dorp
kw m , vroegen, w t dit lles wilde beduiden ? WOLDO
betuisde hun, d t die M n zinneloos, en door cen dollen
Hong gebeeten, w s, . Dit bevredigde hull teritond met ons .
Zy zeiden d renboven, d t bet Nylw ter hem onfeilb r
zou geneezen ; doch het w s de gewoonte, d t iem nd, die
zulk ecn ongehuk trof, het \V ter 's morgens nugter dronk .
to vrede, zo men den dr i, lien WOLDO n
Jk w s wele
dit werk g f, ls met de outdekking, v n het tot deezen
d g nog geloofde verb nd, tusfchcu deeze Rivier en derzel,
tier oude Befluurder, de Hond Ji r .
*,

*

*

„ By de inleiding tot deeze medegedeelde Ontdekking der
ngemerkt, d t
„ Oorfprongen v n den Nyl, hebben wv
• ze ons niet zo zeer v ldeedt, ls den Heer BRUCE zelve ;

• ten clot, zullen wy eenige Bedenkingen , w rop deeze
• A nmerking rust , mededeelen . Wy neemen . ze over
• v n de Schryveren der Monthly Review (*) .

l dit opgeeven v n BRUCE'S Zegepr l over ALEXANen CFSAR, l de M'l gt en l de Geleerdheid der Oudheid, z l her der mocite wel w rdig weezen,
een weinig ilil to ft n , om to overweegen , w rop
deeze nicuwe Onderrigting weezenlyk nederitomt .
V n de ontelb re Stroomen, die het Meir v n TZA.NA
W ter verfch ffen, is 'er een, welke uitloopt in een Poel,
tot welken de Heer BRUCE geleid werd , door WOLDO,
een leugen gtigen Gids, die hem .verh lde , d t dit de Oor,
fprong v n den Nyl w s . De Heer BRUCr zou, in eene
z k v n veel minder ngelegenheid, woLuo Diet op zyn
woord
(*) For 4uguJl, 1790 , P • 434C
N
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woord geloofd hebben ; doch by hieldt zich verzelcerd, d t
WOLDO, in dit gev l, de w rheid fpr k ; dewyl de ligt .
geloovige B rb ren v n bet omliggend L nd, n deezen
noel icts , 't welk n eerdienst geleek, beweezen ; op veertien Mylen v n deezen Oorfprong, is de Rivier geen twintig voeten breed, en nergens een voet diep ; en is elders
n uwlyks in ft t, om een Molen to doen omg n, niet
meer d n tw lf voeten wyd , en n uwlyks vier duimen diep .
Nu is bet byk ns overtollig, n to merken, d t v n de
inwoonders deezes L nds, volgens bet verh l v n BtucE,
Heidenen zynde, verw gt m g worden, d t zy den zuiveren en heilz men Stroom, n welken zy , onder ndere
eigenfch ppen , bet vermogen , om de'Beeten v n DolleHonden to kunnen geneezen, toefchryven . W s by gekomen tot de Bron v n een der nd ere Riviertjes, welke in
bet Meir v n TZANA uitloopen, is bet niet onw rfchynlyk, d t by dergelyke blyken zou ontmoet hebben, v n de
ligtgeloovigheid onder de onkundige Inwoonderen v n derzelver Oevers . Dit , nogth ns , zou niet bewyzen , d t een
deezer, in 't byzonder, de Oorfprong w s v n den Nyl,
die, in de d d, uit zyne eigene K rt en de voorige K rten deezes L nds, blykt, gelyk de Hydr , veel hoofden te:
hebben . Wy willen den Heer BRUCE niet betwisten, d t
by de eerfte Europe n is, die pl tskundig de plek befchryft,
door hem met die bvzondere eere befchonken ; d n tegen
bet geheele Hoofdftuk, w rin by hier over h ndelt
zullen wy een gez g nVoeren, 't welk de meeste onzer
Leezeren kunnen r dpleegen . Dit gez g is keen nder, d n
de K rt v n Afric , in de vierde uitg f v n GUTHRIE'S
Gr mm r. D r vindt men den Oorfprong des Nyls gepl tst, op den ii Gr d, Noorder breedte, juist ls in de
K rt v n den (leer BRUCE, en d t de Rivier in en uit het
Meir loopt, in dezelfde rigtingen, ls by BRUCE ; ls merle,
d t dezelve den koers Noordw rds wendt, juist ls BRUCE
lien befchryft.
Het zou verveelend weezen, een woord meer to zeggen ,
over bet gefchil, of de Portugeefche 3'efuiten, d n de Heer
1RUCE, ontdekten, 't Been zy vgkeerdlyk den Oorfprong
v n den Nyl noemen . Eer zy, of by zichzelven, toegegeeven hebben, in een ydele Zegepr l, over 't geen de
Ouden uitvoerden , behoorden zy verzekerd geweest to
zyn, uitgevoerd to hebben, w t de Oudheid n,iet kon vol .
voe( ) Het XIII, v n het VI . B ek,
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Nu de Rivier , befchreeven door den Jeftlit xIR(die berigten v n zyne Broederen ontving,) is de
Nyl niet , welken de Ouden zogten . Dit ftuk is voldongen door den roem der hedend gfche A rdrykskundigen,
den onvergelyklyl en D'ANVILLE (*) . Deeze , op d t wy dit
lleen nvoeren, heeft opgemerkt, d t het w rfchynlyk
is , uit DIODORUS SICULUS, Lib . I- C p. 3. , fub init .
vergeleeken met HRRODOTUS, Lib . II . C p. 28 ., d t de
Ouden twee z ken bedoelden, ls zy v n den Oorfprong
des Nyls fpr ken . Vooreerst letterlyk , de Bron v n den
grooten Westlyken Stroom, n~u de Witte Rivier geheeten,
die veel meer W ters bev t, en een veel l rger loop heeft,
d n de Rivier befchreeven door de Yefuiten en den Heer
]BRUCE ; ten nderen, zinnebeeldig, de oorz k, welke die
ook w re, v n de overvloeijinge desNyls . Deeze oorz k
h dden zy ontdekt in de Keerkriny Regcus, die in de uitgeftrektheid v n i6 Gr den n wederzyden v n de Linie v llen ; 't geen de bew rder v n Minerv 's Tempel to S is, in
Egypten, then onderzoekenden Reiziger HERODOTUs deedt
verh len , d t de \V tereu v n den Nyl , in twee tegen
elk nder overgeftelde rigtingen , nit deszelfs Bron loopen,
Noordw rds in Egypten en Zuidw rds in Ethiopie ; en de
verh len v n lle Afric nfche Reizigers dienen, om deeze
W rneeming tilt to leggen en to bevestigen . De Keerkring-Regens , erkennen zy , d t den Nyl doen ontfpringen, en lle d r n fch tting- fchuldige Stroomen, die
Noordw rds vloeijen in het Koningryk v n Senn r , zo
n de Zebec , en n n veele groote Rivieren , die
wel ls
Zuidw rds in Ethiopie vloeifen, en d n, volgens de helling
v n, den Grond, in de Indifche of Atl ntifche Oce nen
v llen . Onder deeze, die iii den l tften fl:orten, telt de
Heer BRUCE, verkeerdlyk , den Niger, welken, op goede
gronden, geloofd wordt, zich met in de Zee to ontl sten,
m r zich to verliezen, in de Z nden v n Tumbufto (-f).
Deeze is d n, volgens de Egyptifche Priesters, de w re
en wysgeerige Bron v n den Nyl ; een Bron, meet d n 3OO
J ren geleden, ontdekt (§) ; en niet, gelyk de Heer BitucE
en
voeren .
CHER,

(*) Mein . Ac d. We Belles

Lettres, Vol . XXVI. p . 45 .

(1) Precedings of the Afric n Asfoci tion .
(§) L ng vbdr HERODOTUS, geeft rroMRRUS n den Egyptus of
den Nyl, den byn m, v n o" rrms, qui ccelitus decidit, een Ri .
vier door Regen voortgebr gt en gevoed. Vide AYOLLON . Lexicon
ktomeri, Voce ooo eroc .
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en de refuiten vcrcmderfteld hchben, bet begin v n een j mmerh rtr ;g It ctkje, eii v n de ontclb re Stroomen, die het
Meir v n Tz n vull,:n .
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Een Droom .
(N

r Let Engelich . )

isteren beyond ik my op
bekoorelyk L ndgoed,
G
in gezelfch p met
De fchoonheid v n den belderen vondllond bewoog ons, om n een rtig Zomerhuisle,
HIORATIO S
LEONORA .

in den Hof, to wnndelen, w r HORATIO , , wiens Incest geliefdo
Weetenfch p de Sc rrehunde is, onder nderen, een heerlyken
Telescoop houdr . Het helder bl uw des onhewolkten uitfp nzels , de bed rdheid der geheele n tuur, en de onhefchryflyke
fchoonheden v n dit L ndverblyf, vervulden my met cene foort
v n hemelfehe ndoening ; en ik verbeeldde my byk ns, d t ik
deeze A rde, en lle derzelver onrustb rende zorgen, verl ten
h dt, ow, in een z liger Gewest, de rust der Regtv rdigen to
(in men.
Wy h dden, onder bet w ndelen, geen nder licht d n 't
geen de Hemel fchonk, lle nder licht zou bet verontheiligd
hebben . De M n, in helderen gl ns voortg nde, befcheen lle voorwerpen met de z gte ontleende tlr glen, HORATIO ver.
zogc ons, deeze fchoonbeid des Hemels, door zyn Telescoop,
to bezien . Hy fpr k, onder bet befchouwen v n de M nber
gen, v n derzelver hoogten , en r etnde de n men ; by befchreef
veele v n de voorr3 m(le verfchynzelen, welke deeze on ffchei .
delyke Gezellinne onzer A rde oplevert .
In den loop
zyns gefpreks kon ik Diet n l ten to l chen, over 't geen by
verh lde v n cen St rrekundigen uit Dultschi nd, die, gebelgd,
d t de Tekens v n den Dierenriem n men droegen door Heide .
rert uitgevonden, zich verbeeldde d t bet veel fhgtlyker zou weezen, deze ve door de n men der Tw lf Apostelen to onderfcheiden ; zo d t, volgens deeze godvrugtige fchikking, de Zoo
zich th ns to hec Teken v n St. Ikf ttbeus bevondt ( 4,).
Ons gefprek wendde zich op de . groote Ontdekkingen door
31zRSCnELL ged .n, en ik kon met n l ten myne eerbiedige
hoog gting voor Yen M n, en voor ndere beioeurde St rrehundigen, v n wicr verheevene Ontdekkingen bet Menschdom
zo g n .c h veel verfchuldigd is , op het ernfligst to betuigen .
;, Ifuut gy," vroeg my UIORATIO, It hun volgen, en n g n in
„ hun(',) Dc :-,e Dreem wets} in 0ogstm nd gefcltreever.,
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„ hunne hoope berekeningen?"
„ Neen , zeker," w s
myn ntwoord ; „ tn r ik fchep cenoegen in de dele en ver.
• heffende Ged gten, hoe zeer door zommige bekrompene gees„ ten voor loutere befpiegelingen, zonder grondfl g, uitgem kt,
, . En zyt gy," vroeg my HORA,, d r uic gebooren."
TIO verder, , to vrede met uwen fl: nd in t Heel l, nu gy geleerd
• hebt hoe on fmeetelyk groot 't zelve is? Wordt gy Diet ver .
„ nederd op de overweeging v n kleinheid en weinsgbeduiden„ held v n onze Pl neet, in vergelyking met de ndere ."
1k ntwoordde : „ 1k weet d t do A rde liegts een flip is in bet
• groote Ryb der Scheppinge, 't welk millioenen Werelden be„ v t, die geen denkbeeii hebben v n bet befl n oozes A rd• kloots ; m r ik weet , d t deeze de kennisneeming Diet ont,, g n k n v n Hem die d-,zelve m kte ; en, indien hot Opper„ weezen , in bet ormeetlyit i uhn, deczen flip, onzigtb r voor bet
„ grootile get l der gefch pene Weezens, befchouwt, k n ik my
• d n verbeelden d t by de Inwoonders der A rde niet zou g .
• defl n? V n hoe weinig beduidenis ik ook moge weezen, ben
„ ik nogth ns hot voorweip v n Zyne
nd gt, en 't is myn
„ roem bet werk v n Zyne h nd to weezen . Heeft Hy my ge .
• fch pen, 't w s oni my rot geluk op to voeren ; en ik moet,
„ overzulks, bet voorwrp Zyner belches minge zyn : myn ver.
• trouwen op Hem is myne blydfch p en vertroosting . W n„ veer ik op my zelven lleen bet oog fl , vervult de bewust.
„ heid v n myne zw kheid my met fchrik : doch, ls ik bedenk,
„ d t ik con ged : :eite uitw k v n bet Groot Geheel, bet voort .
,, brengzel v n oneindige N gt en Goedheid, d n veidwynt elke
• ontrustende , ed gte , oil myn h rt verheugt z,ch , geflreeld
• door de zoeifle en onuitfpreeklykfle hoope . De bel ngen deend gt veeler Stervelingen in.
„ zer Wereld, die de geheele
• neemt, en de Dcugd v n niet weinigen doen fchipbreuk ly.
„ den, hebben voor my die rnneemende en verlokkende
n.
„ trekkelykheden Diet : zy vlicden op her denkbeeld v n den Al• lerhoogllen , in de overweeging v n wiens Volm ktheden ,
„ myne zw kheid een onverwrikb r fleunzel vindt.
1k
„ ben ook gelukkig door de Ged gten, fchoon zommigen de
„ veelheid der Werelden een fpeelpop noemen, w rmede men
„ zich veivrolykt, d t de Godheid . de Werelden vermenigvuldi„ gentle, ten zelfden tyde zyne redelyke en verfl ndige Schep .
„ zelen vermeerderde, en ik fchep een wellust uit de verbeet„ ding, d t 'er een broederlyke b nd is, die ons, ls 't w re,
„ vereenigt met de Bewoondeien v n deeze ontelb re Werel.
• den, verlicht door ndere Zonnen, w r n wy den n irs
• v n St rren geeven Buiten twyfel is 'er in hunne ged nten ,
• hunne bekw nheden, hunne zintu'gen, hunne behovften en
„ voidoeningen . eene onberekenb ie verfcheidenheid : doch is
„ bet w r fchynlyk , d t de uitmuntecdfle g ve des Scheppers ,
„ de bei;,w tr held oin Hem to kenncn on to beminnen,
n
C 5
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bet Menschdom lleen zou gefchonken zyn? L ten ivy liever
gelooven , d t de h rten v n lle zyne verft ndlyke Weezens
Hemw rds worden opgevoerd, door eene wet, niet ongelyk
t n die , w rvolgens de Pl neeten derzelver otrtwenteling
„ rondsom den gemeen middelpunt volbrengen, en d t v n ieder
• deel der Scheppinge de fch ttingen v n hulde en nbidding
• opklimmen, die, vereenigd, een grootfchen lofz ng uitm .
• ken ; con lgemeen "1'e Deum der verft ndlyke Schepzelen ."
LEOAO A merkte bier op : Gy herrinnert my 't gten een der
gude Wysgeeren ge/,egd beeft v n de H rmonic der Spheren ;
en , voegde zy 'er nevens, ALLXANDcR wecschte em ndere
Wereldun, op d t by den firygsroem v !, ze overwonnen to
hebben tnogt wegdr gen : gy fchynt eene zelfde begeerte to
koesteren ; doch om nieuwe voorwerpen v n genegenheid en
goedd digheid to vinden.
lk verbeeld my, zeide HORATIO, d t gy, bet beft n deezer
Weezens gefteld heobende, geene zw righeid zult vinden, in
n dezelve de Onfterflykheid toe to kennen .
„ Uw be• fluic," ntwoordde ik, „ is rechtm tig, dewyl ik veronderftel
• d t zy Eerbewyzers v n den Allerhoogften zyn ."
LErrno A herv tte bier op , ik heb weleens bet denkbeeld
hooren voorftellen, d t een der Gelukz ligheden, voor de Deugdz men weggciegd, ls zy deeze verg nglyke lich men verl ten,
beft n z l , in v n Pl neet tot Pl neet to reizen . De onze
heft misfchien dusd nige Befchouwers, eenigen ls N tuurkundils Zedelyke Wysgeeren .
Deeze l tften .
gen, nderen
bctu ;gde IIORATIO, zullen weinig geftigt worden door 't geen zy
bier zien grbeuren .
Het gefprek duurde nog eenigen tyd op deezen tr nt ; doch
dewy) bet l st werd, moesten wy fcheiden ,! en ik verliet myn
Vrier.d en Vriendin, en de St rren, die ons dit onderhoud g .
ven, met wederzin . De fl p foot myne oogen ; doch verdreef
de denkbeel den niet met welke myne Ziel geheel doordrongen
w s ; zy heerschten in myne droomen .
My d gc, iii ontdekte twee Hemelfcbe Weezens . Een deezer,
in 't hyzorder, zeer gelykende n r cen v n RAPIPAEL's Engelen,
boezemde my dlLpeu eerbied in . Hy fcheen de Gids v n bet
n : „ inudere Nreezen . en fpr k 't zelve in deezer voege
• wooner v n Ur nus (*), de tyd uwer Beproevmge is volein• digd . Gy hebt de t k, u toegelegd , op de Pl neet , de
• pl ts uwer ceboorte , volbr gt . Do herdenking v n uwe
• Getrouwbeid is hot begin uwer Gelukz ligheid . Voort n zult
• gy lle de belooniugen, voor de Deugd weggclegd, ontv n.
„ gen .
r •) Deeze Pl neet, den 13 M rt 1781 ontdekt, en' v n h m orbite u i sinus geliceten, dr gt by veelen den n m des Ootdekkers, HER;Cii:1L ; doch wy hebben, in onze Lett .roefeningen, den n m v n uRANus doorg ns gebrutkt, eu be rgen then ook in du Stuk;e.
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• gent . De Werken der N tuure w reri , geduurende uw l ng

leeven, de geliefde voorwerpen uwer Befchouwinge ; doch in
dit tydperk,kort in vergelyking met bet geLn u to befchouwen
v l :, w s hot u onmogelyk lle h re Worderen to ontdek.
ken . Nu zult gy ndere vertooningen zien op her groot too .
neel der Scheppinge . G
v n Wereld tot Wereld, doortrek
bet uitgebreide Ryk der N tuure, in elk gedeelte zult gy de
Goedheid des lm gtigen M kers ontdekken . Tr gt Hem
beter to leeren kennen, en gy zult Hem inter bemtnnen ."Heme1sch Weezen," fpr k de geweezene Bewooner v n Uric.
„ Befchouw,"
nus, „ verw rdig u myn Gids to zyn ."
lierv tte de Geleigeest , „ die Pl neet , welke in den derden
„ Kt ing , rondsom do Zon, beweegt . De redelyke Weezens ,
• op dezelve woonende, worden Menfchen geheeten, en zy
„ hebben hunne Pl neet, de A rde genoemd . Reeds bob ik u bet
,, vermogen gefchonken v n hunne T l to kunnen verft n ; gy
under hun verkeeren ; leer hunne n tuur, hun• zult onzigtb
• ne beffemmin~' en hunne zeden, kennen,"
Flier ontw kto
ik fchielyk, en hot fpeet my d t myn Droom eindigde . ik d
te
nogth rs op eenige vertooningen, welke een Befchouwer der
Menfchen Kinderen moesten treffen , then men ffelde bevryd to
weezen v n onze drifien , dw lingen en zw kheden : en overwoog desgclyks de onderfcheidene
ndoeningen v n vreugde ,
verb sdheid, of verontw rdiging, welke by zou ontw r wor .
,den , op de befpiegeling v n zo verfchillende tooneelen. Vervbld
mut deeze denkheelden, viol 1k weder in fl p, en myne verbeelding z g ndcrm l den Bewoonder v n' Ur rus, met zyn Go.
leigeest . Hy riep uit : „ Welk eene Wereld is deezel Welk ten
wonderb r mengzel v n Wysheid en Dw sheid , v n W rheil
en Dooling, v n Grootheid en L gheid, onder deeze Menfchen,
gezegend met zulke onfch tb re g ven, en dezelve byk ns be.
ffendig tni,biuikende! Hier fchreit de Deugd, d rwodteOn
fchuld verdri:kt, elders zegenpr lt de Boosheid ; en deeze MMenJ`c1;en, deeze oneenige Brooders, vergeeten onophoudelyk to ge .
iyk hun lgemeenen W der , hun Pligt , hunne Beflemming . 1k
bob gezien , d t do M gtigen de Zw kken verdrukken ; ik bet)
gezien , d t do Arinoede v n horlger verging , n do deur v n
verdw sden Rykdoni, die, door Bukenfpoorigheid en Overd d,
zich ten gr ve hieip . W rom deeze ongelyke uitdeeling onder
Weezens , die denzelfden oorlprong, dezelfde behoeften, en dezclfde regten, hcbben s"
De Engel ntwoordde : „ Him
• Leeven is kort, en hunne Zielen zyn onflerflyk . f) renboven,
• moot gy, in de upmerking v n bet lot des Menschdoms, zor;
• dr gen , d t gy clot moot oordeelen volgens hot enkel voor .
• komen . Om u to verzekeren , of zy gelukkig of ongelu, .kig
• zyn, moot gy hunne h rten onderzoeken . De Deugd Jchte ,
• zegt gy ; m r de Hoop onderfchr gt h r in den druk , en de
• Godsdienst verligt h re veidrukkingen . Groote Gob, fpr k
„ een

•
•
•
•
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cen Wyzen under hun, ik bid u lleen 'voor de Boozer ; ik bid
niet Door de Goeden. Gy hebt genoeg voor bun ged n met bun
goed to rn ken
Zegepr le de Boosheid, 't is een kortflon .
dige en bedriegiyke zegepr l der dw sheid . Geluk ontvliegt
ltoos den Schuldigen ; en kn ging , die hem onophoudelyk
• vervolgt, verwoest de genietingen, n welke by dw slyk zyne
• Deugd opofferde." -- „ Hel s!" vie] hem de Bewooner
v n Ur nus in de reden . „ Hel s! zyn deeze verdw sde Stervelingen d n onkundig , d t elke d g buns leeven een fl p n der
is
n de Eeuwigheid? W rom is dit troostryk, dock sevens o t .
zettend, woord , niet ltoos hun leevendig voor den geest? W rom, . . . Vergeef, Hemelsch Weezen, vergeef my deeze vr ge. . .
W rom openb rde de weld dige Schepper des Heel is de
Verborgenheden der Toekomende Eeuwe
n hun niet kl rder
Een meer volkomen denkbeeld v n een Eeuwi;;duurenden Heil .
ft t zou een diepg nder indruk op hunne h rten rn ken, en
lle verzoeking v n derzelver verleidend vernro$ ontblooten ."
• Dic Leeven," ntwoordde de Engel, „ is Mor den Meissch
• ten proefft t gefchikt. 'yne voorbereiding tot eene betere
„ Wereld vorderde cene tr pswyze zuivering, ontft nde nit on• derwerping n tugt . De st nd, derh lven,
n hem bier op
• A rde toegefchikt, w s zod nig ls kon dienen tot be ntwoor• ding
n dit oogmerk, door lle zyne vermogens v n werk.
•
mheid to voorfchyn to roepen, lle zyne, zedelyke hoed nig• heden nit to lokken, en zyn geheel Ch r cter in 't licht to bren• gen. To deezer oorz ke w s het eigen rtig, d t zw righeid
„ en verzoeking hem op den weg v n pligt zou onrmoeten .
• Groote, lle verbeelding to boveng nde , beloften, worden der
• Deugd toegezegd ; dock deeze belooningen worden, ls nog,
• in 't duister, of in een wyd verfchiet, gel ten . De indrukken
• der zinlyke voorwerpen ft n zod nig over tegen de ontdekkin• gen der Onflerffykheid, d t 'er een ftryd ontfl t tusfchen Geloof
„ en zinlyke Gew rwording, tusfchen tegenwoordig V erm k en
• toekomend Geluk . In deezen zomtyds h rden flryd, worden
„ de Zielen der Br ven beproefd , verbeterd en verflerkt . In
• dit veld beh len zy den l uwer der overwinninge . Hier wor„ d er. de Hoofddeugden v n Kloekmoedigheid, M tigheid en
• Zelfverlochening gevormd ; Bed rdheid in Voorfpoed, Geduld
„ in Teg nfpoed, en Onderwerping
n den Wit v n con, geleerd ;
„ Liefde en Vergeeflykheid jegens elk nder, to midden v n de
„ veelvuldige dikwyls ftrydige bel ngen, gevorderd . Met 66n
• woord , v n de mededinging tusfchen '1 yd en Eeuwigheid ,
,r h ngt voorn mlyk de Betr gting v n 's Menfchen Deugd f,
• en de duisternis, welke in dit Leeven de voorwerpen der Eeu'
• wigheid benevelt, houdt deeze mededinging g rde ."
• 1k erken," ntwoordde de Bewooner v n Ur nus, „ Ik nbid de Opperfle Wysheid in dit verwonderlyk Pl n . Ik bemerk
cok d t de ongelykheid tusfchen de Kinderen der I1enfchen niet
meer
„

„
,~
.,
„
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steer is d n eene fchynb re w norde, d t het dient em de ge .
legenheden ter Deugdsoefening to vermeerderen, en hun, by
tr pper, tot een ft t v n Volm lttheid en Gelukz ligheid op to
voeren .
„ De Godlyke Goedheid," herv tte de l ngel, „ heeft eon
„ joist evenwigt gefteld tusfchen do behoeften h rer Schepzen hun verfch ft. 't is
• len , en de huipmiddelen welke zy
• noodz klyk de Menfchen menigm l hunne oorfpronglvke
• Gelykheid to herinneren, en teffens hunne volheerlyke Be„ fteinming voor oogen to houden : eene zeer wyze en uitflee.
„ kende Inrigting dient ter bereiking v n dtt tweevoudig einde .
•
Voig my, l ten wy in d t ruim en ft tlyk Geh . •oe'
• treeden, w r heilige Lofz ngen ten Hemel klimmen, en ~ i
• veele Stervelingen by een verg derd zyn. D r herh len de
„ Kinderen des ftofs de Lofz ngen der Hemelfcl e Geesten,wel .
„ ke hun bet verheeven denkbeeld inboezemen, d t zy llen
• gelyk zyn v n N tLjure , lien voor de Eeuwigheid gefch .
• pen ! Hier worden lle onderfcheidingen v n R rg, nders
• menigwerf zo doorfleekend, vernietigd . De Vorst en do On• derd n, do M gtigen en de Geringen, voeren dezelfde t il,
• h ken n 't zelfde good, en koesteren dezelfde hoope --- do
• hoop der Ontterflykheid ! Do Leer r verkl rt d r n den
• Vorst, d t do Koning der Koningen zyn Regter is ; en den Or,• derdrukten , d t hyden A1m ttigen 1s zyn f3efchermer k n nzien.
• De Grooten worden op hot treffendst herinnerd,d t zy flezflyk
• zyn, en de Ongelukkigen, d t 'er een ntler Leeven is -. n de
„ ndere zyde v n bet Gr £ Hier ontdekt de Ryke den Art en
„ r vens hem in denzelfden kring, ert bezeft d t lle Menfclhen
• Broeders zyn. Hier zend do fchreiende Weduwe h re Gebe.
„ den op tot den V der der Weezen, on h r h rteleed wordt
• verz gt. Zi g r lien blinder, zyn boezem ft t open voor
„ vreugd ; by hoort, d t do duist .rnis , w rin by hier omdoolt,
• flegts kortftondig is, on d t hot licht des Hemels zyn itoos„ duurend deel z l weezen . Befchouw zyn Medgezel, zyn Gids,
• Tempelw rds, by is no; meer d n de Blinde to bekl gen,
• by treurt om de onfl ndv stigheid v n eenen vermeenden
„ Vriend ; doch by leert, d t de GOD, then by nbidt, ile zy.
• ne Schcpzelen bentint . Dit denkbeeld flerkt zyn h rt, ver .
„ dryft zyn kotumer , verz gt lle kwellende ged gten , en zyne
• tr nen zyn niet meer de tr nen v n bitterheid en h rt .
„ zeer
Hot gelui v n een n buurige Kerk-klok br k hier myn Droom
en Sl p f. De d g riep my tot myne hezigheden . 1k Tees
terftond op, en ver ederde my voor de Godlyke M jefteit ; do
uitboezemingen v n cen godvrugtig en d nkb r gemoed d rn toebrengende .
]NY
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(Fr gment.)

Dus weder eon J r geeindigd :
een J r !ot
ons leven toegevoegd :
eeu fch kel n onze levensketen
gehecht :
een fchrede n der n ons gr f gevorderd :
en - zoo rollen de J ren v n ons leven, bet eerie n bet ndere, ls ongemerkt, voort : --- A nbiddensw rdig is de goedheid v n Hem, die ons, tot nu toe, in zyne Gunfte fp rde,
door wien wy , tot heden , levee , ons beweegen , en zyn .
W s bet de wyze fchikking v n den Schepper der N mur, ore
ons op (fit W ereld-rond, elk in cenen byz'nderen kring, to
pl tzen? Hy w s bet ook, die, door zyne w kz megoedheid,
ons
door zoo veele verwisfelende Toneelen v n dit ]even
geholpen heeft:
Elk onzer, in byzondere omft ndigheden
gepl tst,
ondervond ook bier in, elk op eene byzondere wyze, de lles beftierende H nd v n Hem, buiten wiens
oneindige kennis niets gefchied .
Hoe veelen bnzer L ndgenooten z gen bet verloopen J r in
gezondheid,
met vreugde en genoegen, eenen
nv ng nemen, die nu reeds, in de groeve der vergetelheid
begr ,
v n liggen ; en, -- wie weet, welke pl nnen zy ontworpen -welke befchikkingen zy cem kt h dden, - om ten eenigen tyd
nit to voeren ,
d n
zy zyn niet meer
en do
rol hunnes levens is fgeloopen . - Gy, d rentegen , die no,;
leeft, -- die weder een ntler J r hebc zien verfchynen , -d nkt Hem, die u, tot op dit uur en oogenblik, heeft doen l
n-de blyven, op de bobbelige b n v n dit ]even .
J gy die bet fgeloopen J r, voor u een J r v n Zegen, hebt
moeen noemen, die Welv rd hebt gezien in uwe Hum n , die
uwe Winkels den eenen Voorr

d n

den

nderen hett zien uitleveren.

Gylieden, inzonderheid , hebt dubbele reden v n d nkh rbeid,
jegens den Algoeden Verzorger en V der, v n ons Menfchen . --D n , w s bet verloopen J r, voor nderen , een J r v n onfpoed , heeft iem nd uwer uit den bittren R mp-kelk moeten
drinken, -- de teglenheden v n dit ]even moeten fm ken : denkt ltoos , de Fieer Regeeit ; en --- lle Zyne d den zyn
enkel Wysheid 1 Wie weet - of niet loins uit de voorv llen,
die gylieden , ls zoo veele r mpen hebt befchouwd , heilz me
gevolgen , in den volgenden tyd uwes levens, geboren zullen
worden . - Edoch, zoo niet, onderwerpt u
n Zyne
onn g ub re fchikkingen .
Wie is 'er onder de Stervelingen, die de H nd des Wyzen Beftierders k n fJl n? of tot
Hein zeggen k n, w t doer gy?
En w rlyk, befchouwen
wy ile de ve~fchillende,
de onderfcheidene lotgev llen
v n
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v n dit leven , hoe llerbyzonderst is (I n iefiers lot en deel op

deeze Wereld, v n zyn Wieg tot - n zyn Gr f : en
hoe zien wy onze d gen, ls eene voorbyg nde fch duw heenen
vliegen! Zelfs v n zulken onzer N beft nden
Vrienden en
Bekenden , die wy , kortziende Schepz .len , hegrepen ,
bier op deeze A rds v n zeer groot nut to zyn.
Met welk eene w rme A ndoening wenschte de br ve M n,
de n rfti ;e verzorger v n bet Huisgezin, zyne lieve Eg des
Heeren Zegen toe, by de intrede, in bet fgeloopen J r!
onbewust,
d t by hot einde niet nfchouwen zoude,
d t by nu reeds, in den duistren Gr fkelder, zoude nederilggen,
ten prooi der Wormen .
Hoe zucht nog hot Ouderlooze Kroost , by bet herdenken
n,
voor bun, zoo zw r verlies! --- Hoe verheug(ien
zy zig, by den
nv ng v n hot verloopen J r, in den bloei
en de welv rt hunner lieve Ouders!
M r nu, by bet
einde v n bet zelve , hooren wy bun zeggen
zy zyn niet
sneer . Wy zyn beroofd
verftooken
v n hunne tedere
zorgen
lieve omhelzingen
wyze r dgeevingen!
D n, w rde L ndgenooten,
hebt gy in vroeger d gen,
in bet verdweenen J r,
gevoeld
en
de fli nde
en
de Zegenende H nd v n den w zen Be ;icerder ller onderm nfche z ken, eerbiedigt zyne h ndelingen : -m r, vr gt d n ook n u zelven, of gy, ls Christen en
ls Burgers
wel be ntwoord hebt,
n uwe verplichtingen?
Runt gylieden, op bet einde v n 'tJ r, zeggen, --Godsdienftig ten nzien v n uwen God geleefd to hebben ?
Met uwen N sten geh ndeld to hebben, gelyk gy ltoos wenschte
v n bun geh ndeld to worden? 1-leeft eene llezins flrikte
Regtv rdigheid, in lle uwe verrigtingen, by u pl nts geh d?-Heeft eene m tige i getogenheid uws levensgedr g u eene vol.
komene gezondheid doen behouden?
Hebt gy, door bet
b2tr chten der uitmuntende pligten v n weld digheid en thede.
deelz mheid , de tr nen v n uwe bedroefde N tuur enooten
fgedroogd ; --- den Ellendigen, en
die om hulpe tot u
ri , p
bygeft n ; den N kten gekleed, en bet rme Huis..
gezin,
bet Ouderlooze Kroost, d t om Brood en Hulp tot
u riep
geholpen?
Hebt gy, door nyvre Sp rz3 m .
heid, door Zedigheid, en Deftigheid,
den luister uwer br ve
Voorv dvren doen herleven?
die V derl ndfche deftigheid,
welke 's L nds Welv rt voorheen fchr ;de, en ons,
weleer, voor den N buur ontz glyk m kte.
Hoe gn t d t weleer bloeijend Gewest
nu hel s! -door Weelde
Losb ndigheid
en vuil Eigenbel ng, ls
ten gronde ! Hoe j mmerlyk is bet do fpeelb l, een voorwerp
der fm d, en ver chting v n nderen, geworden . W t wonder!
Ver chting v n God en Godsdienst fpeelt th ns genoegz m open.
Jyk h rem z91, - L ne b ld dige verkwistende m nier v n leven ,
in
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in pr gt v n kleeding en huishoudelyke bedryven , doet veelen den
nood der Arrnen vergeeten, - de ooren floppen voor bet j mmerlyk gekl g der Ellendigen . - Hoe flerk moot zulks u,wenscht
gy w rlyk, d t dit bcgonnen J r voor den L nde een J r v n
zegen zy , noopen , om, door een voor nderen voorbeeldelyk
gedr g , ls Burgers en ls Christenen, u de Zegeningen v n den
Hemel dubbel w rdig to m ken ! -- 6 D t d n liensgezindheid, V derl ndsliefde en Burgertrouw uw fier d zy ; - verkrygende hierdoor den room, en de chting, v n lle Br venl
Wel n d n, myne L ndgenooten, Gylreden die met my, boven zoo veele duizenden , den nv ng v n een nieuw hegonnen
J r nfchouwt ; - Gylieden, die zoo veele uwer N tuurgenooten - Vrienden en Bekenden, in bet verloopen J r, ten duisteren Gr fkelder, hebt zien wegdr gen ; en - dus de grootfte
ller Zegenirgen met my geniet : d t wy -- no- leeven . Zendt
met my, ls Christenen - ls Burgers, v n dit ons Nederl nd,
uwe eenp rige verzugtingen, tot den Onn g nb ren Beflierder
v n lles ; tot d t Wezen, wiens toevoorzigt g t over l bet
Zienlyke en Onzigtb re, over den Sl f in zyne Iietenen, zoo
Smceht Hem, d t
wel ls over den Vorst op zynen Troon .
bet Ons en onzen Kinderen welg , tot n hot einde onzer d gen'
Zoo wende de God v n Nederl nd lle r mpen v n bet zelve f!
Zoo doe Hy hot den L nde welg n !
Zoo bloeije de Kooph ndel, die Zenuw v n onzen St t, in
1le zyne t kken, ls in do d gen v n odds!
Zoo kome .r de volgel dcne Kielen, behouden en ongefloord,
in de H ven hunner begeerte!
Zoo geniete elk Burger, v n zynen eerlyken H ndel en Befl n',
onder bet bloeijen v n lle nuttige
eenen ruimen Zegen ,
Kuntlen en Weetenfch ppen. Welv rt en milde Voorfpoed
zy in uwe Huizen, tert'yl Ilille gerustheid uwe'd gen vergezelle ;
en
op d t Gy dus bet goede v n dit Leven moogt fm ken
uwe J ren in vergenoegdheid flyten!
Zoo zy elk Burger, door zyri voorbeeldelyk gedr g, in zynen kring
eon ruttig Voorwerp der Menfchelyke M tfch ppye!
Zoo Zion wy dit J r, onder des Heeren Zegen begonnen,
in zyne vreeze doorgebr cht,
en, by bet einde v n bet zelve , in zegeningen bet fgeloopene overtreffen !
Rotterd m,
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VERHANDELING OVER DEN VOORTGANG DER ONDEDGD
IN 'T BIENSCHLYK HART, EN DE BEHOEDMIDDELEN DAAR TEGEN .

Die met den tivyzen omg t z l wys, m
medgezel is, z l verbrooken worden .
p d der Godloozen, noch treedt op den
ver werpt dien , gn t 'er niet door , wykt
voorby .

r die der zotter
Komt niet op het
weg der Boozen,
'er v n , en gn t

SALOMO .

(N r bet Ergeisch .)
choon de Menschlyke N tuur th ns verv llen is v n
h ren oorfpronglyhen luistcr, zyn 'er, nogth ns, verS
fcheide goede Beginzels in 's Alenfcllen H rt overgeblee-

ven . \iVeinigen zyn 'er, zo cenigen , in wier Geinoederen de Eerbied voor bet Opperweezen niet eenigerm te
iiegedrukt blyft . In ieder boezem vindt men eenige goedrtige Neigingen, en bet Geweeten behoudt llecds eett
bezef v n het onderfcheid tusfchen zedelyk goed en kw d .
Deeze Beginzels v n Deugd blyven ltoos v tb r voor
verbetering, en kunn~en, in gelukkigc omil ndigheden, een
heilz men invloed hebben op de Deugdsbetr gting . D n,
zod nig is de zw kheid onzer N tuure , en zo veelvuldi zyn
de verzoekingen ten kw de , d t zy by nhoudendheid
gevr r loopen v n gcheel uitgewischt , of in zo verre verzw kt to worden, d t ze geen uitwerking op ooze d den
hebben . 't Zyn goede z den , oorfprooglyk in bet H rt
gez id ; doch die nkweckinc behoeven otn tot rypheicc?
op to groeijen ; m r, zouder dezelve gel ten, loopen zy
gev r v n verilil to worden , door die menigte v n kw de pl nten , welke de roudsom liggendc gr, mtld in overvleed
voortbrengt .
DIENG . 1791 . N0, 2 .
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Onder de veelvuldige oorz ken, die bederf in 't H rt
b ren , en den voortg ng d rv n ten fterkften beguuf'igen, is 'er geen meer vermogend , d n de befmetting,
verfpreid door kw de Voorbeelden , en vermeerderd door
byzondere verbintenisfen met Perfoonen v n losfe Beginzelen en ongebonde Zeden . Deeze is de lgemeenfte bron
v n die Ondeugden en Ongeregeldheden, welke zo overvloedig opwclt in groote Steden, en menigwerf, in 't byzonder, verderflyk wordt voor de Jeugd, zelfs voor de
zod nigen, wier leevens nv ng veel goeds beloofde . Wy
zullen den voortg ng v n dit beginzel des Zedenbederf's
n nwyzen , en onderzoeken , door welke middelen eene
flegte Verkeering goede Zeden llengskens ondermynt, en
eindelyk geheel overhoop werpt . Hoe on ngen m bet
ook moge weezen de Menschlyke N tuur to befchouwen,
ls zo zeer overhellende tot den v l, z l her ltoos nuttig
zyn onze eigene zw kheden to kennen , en de gev ren,
welke ons omringen, to weeten ; ls mode de middelen
n de h nd to geeven, om de onheilen, d r nit to dub
ten, to voorkomen .
Overeenkomfig met bet geen ik reeds opmerkte, wegens zekere Deugdz me Beginzelen, ls eigen
n de
Menschlyke N tuur, zyn 'er llegts weiriigp,, die, in 't
eerst, niet met goede ge rtheden in de wereld treeden .
Dc vuurigheid, der Jeugd eigen, vertoont zich, n tuur.
lyk, in edelmoedige ndoeningen en gevoelens v n eer,
in ferke verknogtheid n 'vrienden en ndere opwellingen
v n een z gt en teder h rt . Meest lle Pl ns, met welke
Lieden, die eene befch fde Opvoeding genooten ; hun
leevensloop beginnen , hebben eene verbintenis met eerlyke
inzigten . Op d t tydperk verfm den zy lles w r gemeen
en l g is . 't Is hun een ngen m denkbeeld, de gting
der geeven, onder welken zy leev@n , to verwerven, en
cen goeden n m to erl ngen . M r, hel s! hoe fchielyk
wordt dit heuchlyk vooruitzigt verduisterd . Zugt tot vcrm k ftrekt tot verzoeking, en begunftigt den groei v n
ongeregelde driften . Leermeesters in ondeugd ontbreeken zelden , om de Driften der Jeugd n to flooken en to
ftrcelen . Hunne minderen zoeken in him gunst in to dringen , door fl ffche inwilliging v n lle hunne begeerten .
Blyde d t zy eenige verdediging vinden voor de vryheden
welke zy g rne neemen , luisteren de jonge Lieden gree .
tig n de ftem der zod nigen, die hun inboezemen, d t
de fbikte de kbeelden v n Godsdienst, Orde en Deugd,
ou.
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euderwets en l g zyn ; d t de bep lingen , weiken deeze
opleggen, lleen goed zyn om voorgefchreeven to wordeu
n Kinderen, of gepredikt voor bet Gewneen, 't welk die
teugels behoeft . M r de goedheid v n hun H rt, boezenit
men hun in, en de verhevenheid hunner uitzigten, geregtigt
hun om zich eenigerm te to ontfl n v n die flrenge tugt
der Ouderen en Leermeesteren .
Hoe flreelend dusd nige inboezemingen mogen weezen
voor de jongen en onbed gten, zyn egter hunne eerfl •e tl p-

pen in de Ondeugd omzigtig en fchroom gtig, en wordeu,
nu en d n, door n berouw gevolgd .
1V nneer zy zich
meer in de wereld beginnen to mengen, en toegel ten worden in de Gezelfch ppen, w r lustige vrolykheid den toon
geeft, vinden zy deeze losb ndige denkbcclden onderfteuud,
door 't lgemeen gedr g , en worden llengskens louter in
de vryheden, welke zy neemen . Zyn ze tot cen werkz m
leeven opgebr gt, zy beginnen een fkeer to krygen v n
vlytbetoon, en zien met ver gting neder op de werkz me
menigte der Burgeren . Beklecden zy cen hooger r ng , zy
denken d t hun voege zich niet v n buns gelyken to onderfcheiden, en die vryheid v n gedr g, d t ir v n losheid,
der zod nigen met welke zy verkeeren, en weeten to leen to neemen . Indien overvloed v n middelen ongeveil ,
lukkig deeze neigingen begunfldgt, loopen zy rond in een
nimmer eindigenden tiring v n verm ken en uitfp nningen ;
n gt en d g worden ondereen verw rd ; 't feel vult de tusfchentydv kken op ; zy leeven mecst op openb re pl tzen ; geeven zich
n veele fpoorloosheden over, die hun
zelfs niet fin ken, enkel nit zw kke toegeevendheid, en nit
vreeze v n uitgel chen to zullen worden door hunne Medem kkers . Onder deezen neemen de verst in Ondeugd gevorderden en fl:outften ltoos den voorr ng ; de overigen
volgen hun met lle onderwerping, en vorderen in de fchool
der Zedenloosheid, juist in evenredigheid v n de zw kheidt
huns verl nds, en de flerkte hunner driften .
Hoe veelen flyten, op deeze wyze, eeuige der beste j ren buns leevens, rondgevoerd in een dr ikolk v n 't geen

niet zo zeer verm k ls wel losb ndigheid m g heeten ? l
de hebbelyke verkeering met nietsbedryvenden en ongebondenen, g t, l w t opmerkz mheid beet, ten eenem l verlooren : terwyl zy v n 't eene ledig Hoofd tot bet nder
bed gtloos H rt g n, fchiet de dw sheid op in lle derzelver bel chelyke ged nten ; zet hun n tot losb ndigheden binnens huis, of tot openb re luidrugtigheden ; zoniD 2
tyds
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tyds door den dr nk d r toe vervoerd, zomtyds door
enkele ligtzinnigheid gedreeven .
Ik wil gereedlyk toeft n, d t, to midden v n l d,.cze
jeugdige verdw zing, veel Goed rtigheid k n overblyven : d t men 'er edelmoedigheid en trouwe verknogtheid
ntreft ; j , d t 'er no- eenige Godsdienftige fchroom
blyft huisvesten,met de overblyfzels v n de goede indrukken, welke zy in vroegere d gen ontvingen .
net
zou zeer mogelyk zyn zod nige Perfoonen to regt to brengen, hun tot nutte en gtensw rdige Leden der M ttch ppy to hervormen, indien cene leer- en deugdz me
verkeering, gelukkig, de pl ts inn m v n den ydelen hoop,
met welken zy zich dus l ng vermengden ; indien zy een
beroep v n ngelegenheid nv rdden,'t welk hun in een
nderen kring v n werkz mheid br g t ; of, indien bun,
ten hunnen beste , een zw re sl g v n tegenfpoed trof,
die ernftige ged gten b rde . M r, indien jeugd, Gczondheid en Middelen, hun byblyven, indien eene opvolging v n foortgelyke Medgezellen hun verm kt, hun tyd
wegneemt en hunne driften opwindt , z l de d g des vernbreederfs , des onvermydelyken verderfs , welh st
ken . De Middelen zyn verteerd ; de Gezondheid is bedorven ; de Vrienden vin den zich gebelgd, gehoond ; gryze Ouders zyn misfchien, door droefenisfe overm nd, ten
gr ve gefleept.
'Er zyn zekere tr ppen v n Ondeugd, die meest bet
ch r cter v n bel chlyk en ver gtlyk met zich dr gen ;
ook zyn 'er tr ppen w rop dezelve h tlyk en verroeilyk wordt . Indien by de ndere verdorvenheden, welke
ngenomen, de inboezeming komt
bet H rt reeds heeft
v n de beginzelen der Twyfel rye, loops, l w t Zedelykheid m g heeteu , gev r v n uitgerooid to worden .
W nt d n k n men elk misdryf voor 't Geweeten vergoelyken ; lle mddelen v n wederhouding, die , tot bier toe
werkten , zyn weggenomen . Hy , die in den beginne v n zyn
zondigen leevensloop zich ftreelde met bet denkbeeld, d t by
niem nd kw d deed, vindt zich nu door noodz klykheid
gedrongen, om die behoeften, w rin zyne kostb re leevenswyze hem gedompeld heeft ,
n to vullen, en by
fl t, zonder kn ging to gevoelen, over tot bedrog en
onderdrukking . De liefhebber des verm ks words nit
h rd en wreed, fchendt de goede trouw, verr dt zyn
Vriend, wordt een m n des bedrogs, of een m n des
bloeds ; zich zelveu voldoende of tr gtende to voldoen,
door
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door de bedenking, d t de omfl ndigheden hem verfchoonen ; en d t hy, door hot voldoen v n de driften, welke de
N tuur hem gegeeven heeft, niets nders doet d n de N tuur volgen .
Elendib, deerlyk bedroogen, Mensch ! welk eene kunstgreep neemt gy eindelyk to b t? Wend gy voor , de N tuur
to volgen, terwyl gy de Wetten v n den GO I) der N tuure
ver gt ? Terwyl gy de 11em, die, binnen in u, tegen owe
misdryven fchreeuwt, den mond ilopt ? Terwyl gy het beste gedeelte uwer N tuure fchendt, door de voorfchriften v n
Regtv rdigheid en Menschlykheid tegen to ftreeven? Volgt
gy de N tuur, ls gy u zelven tot een nutloos flier op den
A rdbodem m kt, en, niet lleen nutloos, m r fch delyk
voor de M tfch ppy tot welke gy behoort, en w r v n gy
cen uitv gzel wordt ; fch delyk door 't flegte voorbeeld, 't
welk gy gegeeven hebt ; fch delyk door de misdryven door
u gepleegd ; de onnozelheid opofferende n uwe flr ffchuldige lusten ; fch nde en verderf invoerende in de wooningen v n vrede ; bedriegende de niets ergdenkenden , die op
u vertrouwden ; veele w rdige Huisgezinnen in uw bederf
inwikkelende ; de vlytigen, de ouden, in gebrek en behoefte dompelende ; door l 't welk gy, indien gy bet welverdiende ftr fzw rd des Burgerlyken Regters ontkomen zyt,
gy ten minflen een vloek geworden zyt v n lle weldenkenden en br ven ! - Beef op het gezigt v n den poel welke zich g pend voor u opent ! Zie met fchrik op den r nd
der ileilte w r op gy u bevind : en, indien 'er nog een oogenblik v n wederkeeren overblyft, wees d n bed gt, om
'er u, to uwer behoudenisfe, v n to bedienen .
Het eerf'e,en lles in 't oog loopende middel, om zo veel
miskw m, ls nit de verkeering met Slegten volgt, to voorkomen, is, zich to onttrekken
n den ommeg ng met lieden v n losfe b"inzelen, en een ongeregeld gedr g . Ik heb
getoond, tot welk een uitkomst w ke gevi rlyke verbinteuisfen den Mensch in 't einde brengen . Niets is, derh lven, v n meer enbel ngs voor de feugd, d n behoedz mheid to gebruiken in de keuze hunner Medgezellen . Deeze
keuze wordt veel l ged n zonder veel bedenkens , of bep ld door een toev lligen z menloop , en nogth ns h ngs bet
.;eheele lot buns volnenden leevens d rv n f. De omil ndigheden , die fterkst werken om de vriendfch p onder Jonge Lieden to vormen, zvn leeveudigheid . ,uiheid en inneemendheid ; hoed nigheden, ik beken hot, beminnelyk in zich
.z,elven, en, wel gepl tst, nuttig en prysw rdi . M r ik
bid
D 3
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bid u to hedenken , d t deeze niet lle de hoed nigheden
vereischt om een Boezemvriend to vormen . Men moet n
iets meerder zien ; een gezond verii nd, en beftendigen rt,
eeu v ste verknogtheid
n beginzels,
n deugd en eer .
Gelyk v ste lich men lleen gefchikt zyn om wel gepolyst
to worden , zo is bet op den v sten grond v n deeze m nlyke beg fdheden lleen, d t de ndere beminnelyke hoed ntigheden h r eigen luister kunnen ontv ngen . Ontbloot
v n deeze weezenlyke vereischten, fchitteren zy lleen door
een dunnen bovenop liggenden gl ns . Zy mogen, voor eene
wyl, in den kring der beuzel gtigen en weinig denkenden
glooren , die khinftering misleidt bet oordeel des Gemeens
niet. Zel lz m oordeelt de Wereld , in 't lgemeen, n
eene kor . proeve, verkeerd over de ch r fters der Menfchen . Cy moogt u verzekerd houden, d t dezelve over
uw ch r c`i:er z l vonnisfen n r bet Gezelfeh p w rmede
l y verkeert ; en hoe ngen m zy moge tocfchynen, zulen zy, w nneer men mots by hun ntreft d n oppervl kkige en uitwendige bel w mheden, wel r s geteld worden
order de nietsbeduidenden, en misfchien onder de ver gtlyken ; en gy, gy wordt, in de denkbeelden des Gemeens, by
bun ger ngfchikt .
St my toe, u to w rfchuwen, d t de vrolykften en
meestbeh genden , dikwyls , de verleidelykfte en gev rlykfte
Medgezellen zyn ; deeze w rfchuwing betreft beide de Sexen . Dikwyls vervoegen zy zich tot u, door bel ng ngefpoord ; en indien 'er eenige vlck of vermoeden v n kw d
op hun eh r cier ligt, zoeken zy befchutting voor zich zelven onder uwen r n .- , uwe middejen , of uw goeden n tum .
Zie, derh lven, met bed gtz mheid rond . Wee- de ch n iem nd , die uw gezelfch p
r &rs wel , ecr gy u
zoekt 7 to n uw verbindt .
Om dit kw d voor to komen, z l bet verder noodig
weezen , d t gy zekere Beginzels v n Gedr g voor u zel
ven bep lt, en hefluit om 'er nooit v n of to wyken . De
bet'ennl ing v n Gutlsdienst en Deugd ter zyde gelleld zynde , en lleen lettende op bel ng en ; zing , z l men beyinden, d t hy, die een werkz in leeven
nv ngt, zonder een g,~regeld pl n gevormd to hebben , n r 't welk by
zyne bedryven z l inrigten , ongelukkig z l ll gen in lle
zyne volgende onderneemingen . M r, w nneer wy bet
gedr u wt cen Zedelyk en Godsdienftig oogpunt befchouWen, z l bet uitwerkzel v n geene v ste Beginzels des
fedr gs to hebben, ls dog veel heilloozer in 't oog v llen .
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het vergif v n kw de z menlpr ken zo gretig inzwelgen, en een prooi worden v n elken verleider . Zy hebben
gees inwendigen leidsm n, dien zy gewoon zyn to volgen en to gehoorz nien ; nicts, in zich zelven, 't 'welk
v stheid t n hun gedr g byzet . Zy worden, diensvolgens, de ll gtoffers v n oogenbliklyke neiging of grilligheid ; Godsdienflig en Goed by vl gen, w nneer, geduurende het fweezen der verzoeking en der verleideren, de
deugdz me Beginzels opwellen , m r nooit l ngen tyd
n een en dezelfde ; ver nderende en weifelende n r gel nge de drift klimt,of de nfpooring der zod nigen, n
welken zy zich verbonden hebben, werkt . Zy zellen op
eene gev rlyke zee vol rotzcn, zonder komp s om hunnen koers n r in to rigten, zonder rocr om den g ng to
beftuuren . Terwvl zy, n r een zeker ftelzcl h ndelende,
en door hun gedr g toonende, d t zy beflooten h dden
zich door zekere Beginzelen to beftuuren, niet lleen ontelb re gev ren zouden ontg n ; m r den losb ndigen
zelfs ontz g inboezemen . Snood rts zouden l ten om
frikken to fp nnen voor iem nd, dien zy z gen , d t , boven hun , in hooger kring , n r een v ster loopfcreek
bewoog.
Als een nder behoedmiddel, r d ik
lien n, ernftig
to bedenken Nv t weezenlyk genot en geluk uitm kt . Uwe
d gen kunt gy niet geheel en l in gezelfch p en verm k
flyten . Hoe digt gy u ook moogt omzet vinden net tlegt
gezelfch p, 'er moeten tusfchenpoozen komen, w rin gy
n n u zelven wordt overgel ten : w nneer, n
d t l de
verwildering des verm ks voorby is, uwe ziel een ernf'iger
en denkender plooi nneetnt . Deeze zyn voor u dierb re
tusfchenpoozeii, indien gy derzelver w rde kept . Neemt
d t bed rd uur v n fzondering en itilte w r , viert bot
n de overleggingen , welke ls d n in uwen geest opl.omen . Ziet to rugge op 't gecn in uw leeven gebeurd is,
ziet voorw rds op 't geen w rfchyulyk to volgen flo t .
I)enkt welk eene rol gy nu fpcelt, en w t 'er no,- ged n,
en misfchien geleeden , z l nioeten worden , eer gy Ilerft . Dit
is het tydftip om uwe pl ns v n geluk to vormen, niet lleen
voor den volgenden d g ; m r voor den doorg nden loop
uws leevens . Bedenkt , d t het geen
op uw twintigite
j r beh gt, u op uw vcertigfte of vyftigite j r niet even
beh gelyk z l voorkomen, en d t het geen l ngst beh gefyk blyft, ltoos het dierb rfle is, Geeft gt op uwe eigeD 4
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ndceningen op de onderfcheidene tooneelen des lee .
ne
vens . Qnderzuckt by welke gelegenheden gy de rechtfch .
penf'e zelfvoldoening gefin kt hebt, of d gen v n m tig.
neid en redelyke bezigheid geene ngen mer herdenkiig
gterl ten d n n gten v n ougebondenheid en luidrugtig
verm k . Ziet rondsom u heenen in de Wereld, let op de
onderfcheidene gezelfch ppen die onder uwe kennisneeming
vielen, en bedenkt wie onder dezelve bet leeven met meer
voordeels genieten , of zy, die, omringd door lustige gezellen , zich Reeds fin tten in het zoeken v n verm k, of
.zy, welke bet verm k ongezogt t'huis komt in den loop
v n een werkz m , deugdlyk , leeven . Vergelykt deeze twee
foorten v n 1\leefc.nen met elk nder, en vr gt uwe eigene
h rteu , tot welke gy zoudt verkiezen to behooren. Indien ,
in cen gelukkig oogenblik, bet licht der w rheid zich
n
inv oog opdoet, weigert d n bet inbreeken v n then ftr l
geen ing ng . Indien uwe h rten u een heimlyk verwyt doen
over uwe ged nc llegte keuze . bedcnkt d n d t bet kw d
nict onh°rllelb r is . Nog is 'er tyd tot bekeering, tot terugcrcd ; en tot do wysheid weder to keeren is ltoos lofw rdig .
G f men zich dikwyls n dusd nige bedenkingen over,
de kw: dc inboezemingen der flegten zouden 'er voor wyken : de kr gt v n derzelver vergif zou vervliegen , en de
Vdereld in uwe oogen eene, ndere ged nte beginueu n
to ncemen . Verfm dt, in deeze eenz me uuren, niet, to
overleggen w t de wysfte M nner gezegd en gefchreeven
hebben over het Menfchelyk geluk , en de ydelheid der
Wereld . Beh ndelt hunne gevoelens niet ls de uitboezemingen v n grommigheid en to leurflelling ; m r merkt
ze
n , gelyk ze w rlyk zyn , ls do uitfpr ken v n
l ngduurige ondervinding , en doorkneede \Vereld-kennis .
$edenkt , d t de v g der Jeugd fchiclyk voorby flielt .
't Is hoog tyd voor u, om m tregels to neemen, to ewer
vestiging in dit leeven ; j , bet zou wysheid in u zyn,
vooruit to zien, op een ngen m genot v n den ouden
D g . Dit is een leevenstydperk , 't welk gy wenscht to
zien ; m r hoe j mmerz lig , w nneer hot komt , ls bet
u niets verfch ft , d n den droesfem des leevens, en u
niets overl t , d n de herziening op een bed gtoozen
en onterden jeugdigen leeftyd!
Vergunt my, u, nogm ls, n to r den, om, zomtyds,
verder d n den ouden d g, om op de toekomende \Vereld,
111 zien, L g ~ w nneer; de Zoud rs ti nlokken, uw
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Geloof en uw Ch r cter, ls Christenen , d r tegen opkomen . Detrkt n den Heiligen N m, in welken gy gen den GOD, wclke uwe V ders cerden
doopt zyt . I)enkt
n den Godsdienst, in welken zy u opbr gen dicnden ;
ten ; n d,: eerw rdige Plegtigheden, w rin zy u deeden
Hunne Ouderlyke zorg heeft flu fgedeel neemen .
d n . Zy hebben hun loop op A rde fgelegd . De tyd
n dert , op welken gy hun zult volgen . Gy weet, d t gy
bier nice ltoos zuit leeven ; en gy gelooft zeker niet, d t
uw befl n met dit leeven een erode neemt. -- In welk
eene \Vereld zult y d n overtreeden? Wien zult gy d r
ontmoeten? Voor wiens Regtb nk zult gy d n verfchynen?
Welk cene rekenfcii ,2 zult gy in fl t zyn to geeven,
v n uw tegenwoordig bcuzele d en ongeregeld gedr g ,
n Hem , die u gem kt heeft?
Zod nige overleggingen mogen, ls ontydige indringingen , beh ndeld worden . Zy zullen ziclt zomtyds, of ze u welkom zyn, d n
niet, voor uwen geest opdoen . Best, derh lven, ze gunil:ig to ontv ngen , w nncer zy komen , en in opregtheid
to bedenken , w rtoe zy ons opleiden . Gy hebt zommigen zien flerven, ten minflen gehoord v n uwe Vrienden,
die u door den Dood ontvielen . Kw ii
nooit by u
op, om to overweegen, welke hunne l t
verleggingen
w rfchynlvk w ren in die jongfle oogenblikken, )f welke
uwe eigene, in zulk cenen toefl nd, zoiiden weezen?, w t
ls d n uw hoop en vrees zou zyn ; welk cene ml gy d n
zult xvenfchen gefpeeld to hebben ; in welk een licht uwe
fluitende oogen , dit leeven, deeze Wereld, zouden befchouwen ?
Dit zyn ged gten, l to gewigtig, om ltoos buiten geflooten to worden . Z ken , to ernflig en ontz glyk, om
mede to beuzelen . Zy verheffen zich boven l bet gel ch
der Dw zen . Zy komen t'huis in elks boezem ; zy zyn
nd gt . D t wy 'er gt op
geregtigd tot ieders hoogfle
il n, gelyk redelyke en flerflyke Schepzelen voegt, en zy
zullen kr gtd dige tegenmiddelen wezen tegen de kw de
r dgeevingen v n fpottende Onverl ten . Als ondeugd of
dw sheid, onder deeze of geene bekooreude ged nte,
ons nlokken, d t d n het ernsth ftig Ch r der, 'twelk
wy, ls Mensch , dr gen , ons d r tegen w pene : d t
wy luisteren n de r dgeevingen des wyzen Konings
Myn Zoon, ls de Zond rs u
nzoeken, zo bewilligt niet .
Gedenkt
n uwen Schepper in de d gen uwer Yeugd.
D 5
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Freest den HEERE, en svykt of v n het kw de . De weg
des leevens voert den verfl ndigen n boven, en hy, die hot
Gebod bew rt, bew rt zyne Ziel .

VERVOLG DER AA-IN MERKINGEN, WAARNEEMINGEN EN
GENEESWYZE , VAN EEN BYZONDER SOORT VAN
KINDERZIEKTE (*) . DOOR * * *, Med. Dr.

I

n de M nd Juny v n bet jongst verloopen J r, fcheen
bet my toe, v n nut to kunnen zyn , om eenige A nmerkingen bekend to m ken, wegens d t foort v n Kinderziekte, hetwelk zich v n
nderen, byzonder d riu,
onderfcheid , d t 'er weinig, of wel geheel geenc, Etterfloffe , in de Puisjes of Pokjes, to voorfchyn komt ; by
die gelegenheid , heb ik teffens bet groote gev r
ngetoond, in 't welk de Lyders, die door deeze Ziekte
nget st zyn, geflort worden . En d r my de ondervinding
geleerd heeft, d t bet wel byzonder dit foort v n Kinderziekte is, w rdoor een groot
nt l Menfchen , v n tyd
tot tyd, in
V derl nd, om bet leven komen : en bet
my toefchyt~'d t lmede d rdoor onder de Negerfl ven, in de Oost- en West-lndien , zomtyds zulk een groote
fl gting gem kt word ; zo oordeelde ik bet niet overbodig to zyn, om, nit een
nt l v n myne, zedert then tyd,
in opzigt deezer Ziekte, ged ne W rneemingen, Hone
bekend to m ken , w ruit bet voordeel, bet welk meu,
met reden, v n de opgegeevene Geneeswyze to verw gten
heeft, ten duidelykiten z l blyken .
Zekere Juffrouw, in de dertig J ren oud, w s, zedert
eenigen tyd, door fcherpte in de Vogten gekweld, doch,
voor bet overige , zeer gezond . In de voorleede M nd
Augustus , wierd zy , door de Kinderziekte , welke ter
dier tyd , in deeze St d , vry fterk to voorfchyn kw m ,
op bet onverw gtst
nget st , terwyl zy vermoedde , in
h re kindfche J ren , deeze Ziekte reeds doorgeff n to
hebben .
lw r eon
Zy w s, by toev l , in een Huis gcweest ,
der Kinderen
n deeze Ziekte kr nk l g , en ook overIced .
Eenige d gen, v66r d t de Pok jes to voorfchyn kw
men,
(`) Zie N. 41g . V d.

Lett. :14E~iG. bl .
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l en, befpeurde zy, beh lven de gewoone verfchynzelen,
eene geweldige zw rte in bet Floofd, en drui.king op de
Jlerzenen , vergezeld v n eene outl sting v n fcherpe
z'inking gtige Stoffe , uit den Neus en Oogcn, w rmede
gep rd gingen eene groote zw rmoedigheid en droefgeestigheid, welke echter , en niet zonder reden, n de
veele on ngen me omfl ndigheden, w rin de Lyderesle
Rich beyond, toegefchreeven wierden .
D gs v66r de uitbotting , wierd h re Fluid zeer dr :}og,
en zo geweldig beet, d t h re Vriendinnen, ileeit door
h r een kusch gegeeven to hebben, eenige uuren l .g,
eene zeer on ngen me prikkeling
n de lippen gcvoelden .
Zy gebruikte dien vond een T fel-lepel Vol Spir . Undereri met w t Wyn , in hoope , v n d rdoor
n hot
zweeten to zullen ger ken .
Op den volgenden d b d rby geroepen zynde, vond ik
h r nog in denzelfden N t, de Pols w s klein en fuel, uit
de zeer ontftooke Oogen vloeide, even gelyk ook uit den
Neus, eene fcherpe dunne ftoffe ; de Lyderes kl gde over
groote m ttigheid, en w s ongemeen neerfl gtig ; ik fchreef
cen verkoelenden zweetbevorderenden dr nk voor, benevens
een l uw voetb d , en een koelen leefregel . Met den
vond vertoonden zich eenige roode vl kken , welke op
den volgenden d g flerk vermeerderden, de overige omft ndigheden bleeven dezelfde, zo ls ook bet gebruik der Middelen . Op den derden en vierden d g der uitbotting, w s
genoegz m de geheele fluid, even ls opgeheven , en met
roode Puisten bedekt, bier en d r tusfchen beide eenige
bleek-witte vl kken open l tende ; de Oogen wierden geflooten , fchoon zich no- by
nhoudendheid een fcherp
vogt uit dezelve bleef ontl sten : ik liet hot Voetb d continueeren, en Am ndelmelk drinken . Op den volgenden d g
vond ik de Pols zeer fl uw , en weinig of geen Koorts ,
op de H nden vertoonden zich p rfche vl kken, de Pokken
w ren pl t, ingedrukt en z mengevloeid, ik oordeelde hot
toen hoogstnodig , om met bet drinken v n K lfsn t een
begin to m ken, w rv n ik de Lyderes, lle twee uuren,
con Koffy-kop vol voorfchreef , w rmede ik vier
vyf
d gen voortvoer ; zynde intnsfchen de Pokken geheel
lioog opgezwollen v n de Etter, die ik drie vier reizen
liet door(teeken ; wordende dezelve telkens weder met eene
zeer wel gekookte Etter gevuld ; w nneer ik, vervolgens,
poi bet gebruiken v n een fkookzel v n de Cort . Peruv.,
over-
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overging, en tot let einde der Ziekte , welke zeer l ng.
duurend w s, d rmede nhield . In bet beloop derzelve,
deed zich eene geweldige f liv tie op, nhoudende fprouw
eu doorloop ; de zwelling v n bet Hoofd , H nden en
Voeten , w s fterk , en het get l der N pokken zeer
grout eindelyk , vertoonden zich noch de verfchynzelen
v n eeiic n derende zw rte St r (Ain urofis) ; doch ook
deeze wierden, door gep ste Middelen, weggenoomen , en
de Lyderes herftelde ten vollen, n eene byn drie M nden gcduurd hebbende Ziekte .
Ik zoude hier (zo de pl ts my zulks toeliet) nog zeer
veel by to voegen hebben , wegens het nut v n Vleeschn t, ter verkryging v n eene goede Etter, by dit foort
v n Kinderziekte to gebruiken : doch zo iem nd d romtrent nog eenigen twyffel mogt voeden , then z l ik lleen
wyzen, ii de uitmuntende Verh ndeling v n de Etterwording, door J . GRASIiuIS, wiens befchryving v n de Etter,
nleiding, tot de gemelde Geneeswyze,
&c. my de eerfte
.
gegeeven beef t.
LEVENSBESCIIRYVING VAN WYLEN MAXIMILIAAN STOLL,

R d v n Zyne K. K. M jefteit, gewoon Geneesbeer v n het G sthuis de H. Drieeenheid , en
Eerfte Hoogleer r der beoefenende Geneeskunde, to Weenen . Uit bet L tyn v n den Heer
J. EYEREL vert ld, door Dr. J . ROBOL .

wierd den I2den October, v le
bet J r 1742, gebooren , to Erzingen , een Dorp
onder bet gebied v n Cleggoven, behoorende n den Prins
v n Schw rzenberg ; zyn V der w s een niet onverm rd
Heelmeester v n die pl ts . Toen by zeven J ren oud
w s, wierd by onder bet beftier v n een zyner N beft nden , een Priester v n bet geinelde Dorp, gefeld . N
verloop v n twee J ren, n ni zyn V der hem onder zyn
eigen opzigt, zynde reeds l ng voorneemens geweest hem
tot de Heelkunde op to brengen . De Zoon gehoorz mde
met tegenzin, dewyl by reeds dikwerf, hoewel vrugteloos,
n de
zyn V der vryheid verzogt h d , om zig geheel
Studien toe to wyden . Als by nu, omtrend nderh lf J r,
de beginzelen der Heelkunde geleerd h d, gebeurde het, d t
een Boer, bezig zynde , met een Byl, eenige t kken v n
Boomen of to houwen, zich, ongelukkig, teffens den linker'.
AXIMILIAAN STOLL

LEVENSBESCHRYVING VAN MAXIMILIAAN ATOLL .
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kerh nd fk pte ; STOLL wierd door dit bloedig (chcouwfpel
zod nig getrofen , d t by een volkomen fkeer v n de
Heelkunde kreeg . Eindelyk flond de V der de begeerte v n
zyn Loon toe, en g f here n den P stoor v n bet Dorp
over , v n wien by , geduurende vier J ren, gelyk toen
pl nts h d , de cerfte beginzelen der L tynfche T l leerde.
Uit hoofde zyner groote vorderingen in deeze T l, en
v n zyne byzondere n ritigheid, wierd by n r bet Gymn fium v n Rotweil, onder bet beftier der Jefuiten, gezonden . N voor fgeg ne onderzoek, wierd by op bet vyfde
School, bet well: zy der Letterkunde noemen, toegel ten .
Icier h d by tot leermeester P ter Merz, een groot vy nd
der Ketteren, welke d rn geheelDuitsclil nd beroerd heeft.
G ntsch tegen de verw gting zyns V ders, die hem lleen
n r bet Gymn fium h d gezonden, opd t hy, in de letter
kundige Weetenfch ppeu onderweezen, eens, met den tyd,
een beroeind en geleerd Heelmeester zoude worden , wierd
ooze ST OLL , hoewel tegen den zin zyns V ders , door de
listige verfch lking der V ders Jefuiten, in hun Genootfch p
ngenomen .
De drie J ren v n zyn Noviti t verflreeken zynde, in
bet J r 1766, wierd by n r H l , in bet Prinsdom v n
Tyrol, verzonden, om ld r de Kinderen, v n de eerfte en
tweede School, in de Letteren to onderwyzen . Doch, vermits de leerwyze v n STOLL , v n die der V deren, hemelsbreedte verfchilde, en de Kinderen, op een korter en ngen mer wyze , tot de Studien der L tynfche en Griekfche
T len wierden opgeleid, w s dit niet n r den fm k zyncr
Overften, j , by h lde zig hierdoor hunnen onverzoenelyken h t op den h ls . A n zyne w rde Leerlingen ontrukt, wierd by n ringol/l d, en kort d rop n rEicllfl d,
gezonden . Eindelyk, deeze kwellingen moede, verliet by
bet Genootfch p , in bet J r 1767, toes Ricci over bet
Jefuitiesch Ryk den Scepter zw ide .
In zyn V derl nd terug gekeerd, bield by zich d r m r
weinige weeken op , en g ng n r Str tsburg , om zyne
Geneeskundige Studien to beginnen ; d n, n verloop v n
een J r, kw m by to Weenen, om by bet Ziekbed, onder
bet opzigt v n DE ITAEN, de Geneeskunde to leeren
In bet J r 1772, wierd by, to Weenen,tot Leer r in de
Geneeskunde bevorderd (*) . N verloop v n eenige M n
den,
In
ugur
(*) N verdedigd to hebbenThefes
lesMeelicx. Deeze,
ls ook zyne A ntekeningen ter befchryving v n de Heng rifehe
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den, wierd by, in Hong ryen, tot Hof•Docior, gelyk mete
bet noemt,
ngefleld .
W nneer STOLL zig rnu in Hong ryen, ter beoeffening der
Geneeskunde,, h d neergezet, l g by zig byzonder , met
lle zyne geest-veruiogens, toe, ono de Volk-Ziekten w r
to neemen, en to bep len ; gelyk uit zyne A ntekeningen,
wegens de Hong rfche Koorts , uit zyn fr ijen Brief n
Dr . Gr nt, en uit het D gbot.k zyner \'v rneemingen, in
bet vierde Deel zyner Geneeswyze to vinden , duidelyk blykt .
Byn reeds w nhoopende, om een v sten grondfl g in de
Geneeskunde to vinden, h d by beflooten, bet Heiligdon3
v n YEfcul p to verl ten, en zig op eene ndere Weetenfch p, minder op gisfingeu f}eunende, en meer door de on .
dervinding levestigd, toe to leggen ; (t n , cone nhoudende en oplettende befchouwing der W rneemingen , door
den onfterfclyken SVDENHAM , over de Koortzen , gefchreeven, hebben STOLL, tot Neil der Zieken, en tot opbouwing onzer '\Vcetenfch p, behouden .
Ruim twee J ren heeft by de Geneeskunde, in Hong ryen,
beoeffend ; doch zyn Ligch m, door veel Arbeids en zw re Ziekten, zeer verzw kt zynde, vond by zig, tot herflel
zyner gezondheid , genoodz kt n r Weenen tern - to keeren.
DE HAEN l g toen op bet uiterfte . Eerst vervolgde
'
by
do Voorleezingen v n DE HAEN , en , n deszelfs Dood , wierd
hem then Post, door den beroemden Vryheer VAN STORK ,
opgedr gen .
Den I3den Mey 1776, begon by zyne Lesfen over de beoeffenende Geneeskunde ; in deszelfs onderwys , m kte
STOLL zig zo beroemd, d t een menigte onge Geneesheeren v n lom t'z men vloeide , om de Voorfchriften der
Geneeskunde, Diet v n den Leerfloel, m r by het Ziekbed , uit den mond der getrouwfte Leermeesteresfe, n .
mentlyk de ltoos mw rheid jpreekende N tuur, n to leeren .
De Geneeskunde zelve beoeffende by met zo veel wysheid, en zo gelukkig, d t by zelfs by de Vorf'en geliefd,
en onder de f tfoenlykf'e Burgeren in hoog chting, w s .
Onder hen , welker gezondheid
n STOLL w s toever.
trouwd , munten uit , de Groote KAUNITS , die Atl s ,
welke met zo veel beleid de Oostenrykfche Mon rchy on,
derfche Roorts , zyn Brief n Dr. W . -,?.ANT, en zyne Verh ndeling
over de beste wyze om de Griekfche T l n to leeren, en to
onderwyzen ; zyn, in her vierde Deel zyner R tio bleder:di, n
zynen Dood door J . EYEREL uitgegeven, to vinden . Y.
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derfchr gt, de Vorst CZARTORINSKY, en de groote Helden, HADDIK en LAUDON. Hy heeft 'er verfcheiden uit de
k ken des Doods gered, welk geluk, onder nderen, n
den zoetvloeijenden (Duitfchen) Dichter, BLUMAYER, is to
beurt gev llen . Door een hevigen W terzugt nget st, is
by, door STOLL, in gezondheid heriteld . De geneezene
Zicke betuigde, door een ngen m Gedigt, zyne d nkb rheid n zyn Geneesheer .
STOLL l g zig met lle zyne vermogens toe, om de oorz ken , de tekenen , en de geneeswyze der Ziekten
n uwkeurig to doorgronden ; door geen rbeid of weerzin
fgefchrikt, befteedde by zyn g ntfchen leeftyd tot geneezing der Zieken ; wel weetende, d t de Geneeskunde, gelyk 0UINCTILIANUS, wegen6 de welfpreekendheid betoogt,
door veel Arbeids, door nhoudende Studien, door menigvuldige Beoeffening , door herh lde Proefneemingen met
groote voorzigtigheid, en door een v st befluit, h r beft n heeft .
Voor lit overige , heeft STOLL zyu eigen Beeldtenis ,
n r bet leven, uitgedrukt, w nneer by een w r Geneesheer fchetf'e (Aphor . 854 .) : „ Tot de geneezing der Ziek„ ten, word ecu M n vereischt, v n een gezond oordeel,
,~ zeer n rftig , ten uiterfte oplettend, ft ndv stig, nict
„ roekeloos voortg nde, lleen op v ste nwyzingen c
„ eenvoudige Middelen bouwende, die, noch door hoop,
„ noch door vrees, noch door eigenzinnigheid, noch door
„ zelfsvertrouwen, of w t het ook zy, ook niet door zucht
„ tot nieuwigheid, zig v n den regten weg l t fleiden ."
fly w s een groot voortt nder der Inentmg. Alle J ren,
in de Zomerm nden, huurde by een Tuin, of in een n bygelegen Dorp, of in de Voorfi d, opd t de Inenting der
Kinderpokjes, met meer vrucht, en met een foort v n ngen mheid, zoude kunnen gefchieden . Geen zyner Ingeenten zyn geftorven .
STOLL w s zeer erv ren in de Griekfche T l, blykens
zyn Ac demifche Redenvoering, de prceft nti lingu Gr ces,
en uit eene ndere Verh ndeling, de optim discendi docendique fernionis Gr ci r tione.

Kort n zyn wederkomst nit Hong ryen beg f by zig in
den Echt, w ruit twee Kinderen, een Zoofi en een Dochter, zyn voortgefproten .
Weinige m nden v66r zyn dood, liep 'er een oud wyfs
pr tje door de St d, d t STOLL, in het G sthuis, het ligh m v n een Vrouwsperfoou , n een befinettelyke Koorts
gel

, w
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geilorven, ontleed h d ; d t bet Vergif eerst de d rby tegenwoordtg zynde jonge Geneesheeren, d iii
Volk, h d nget st . Doch zie bier dell rt deezer ziekte :
in dien tyd heerschte 'er eene Febrir Rheum tico-Infi ils m tori , onder bet m sker v n een Rotkoorts ichuiietxte ; w nt,
en de gew nde zw kheid, en de wczenloosheid, en de
Blutskoortfige uitfl g , h dden de Geneeshceren ligtelyk misleid, om de niet rottige Koorts (Syncchus imputris) voor
een Rotkoorts n to zien ; doch de rottingweerende Geneeswyze w s fch delyk, en de ontfeeking tegeng nde,
lleen heilz m . Onder ndere diergelyke Zieken, beyond
zig in bet G sthuis een Vrouw , door een Peripneumoni
nget st ; h r Borst w s reeds
Rheum tico-Infl mm tori
l ng nged n geweest ; de Ziekte ging tot verettering over ;
men vond in bet Lyk een menigte Etter in een Z k befloten . Al v66r deezen d g d t bet Lyk ontleed wierd, h dden veele Studenten in de Geneeskunde, zo in de St d ls
in de Voorfleden , de heerfchende Koorts reeds op bet lyf ;
en v n dien d g of wierden 'er verfcheiden door de beerfchende Ziekte
nget st, zelfs die by de opening v n bet
ligch m niet tegenwoordig geweest w ren .
STOLL kreeg zelve, n
gen, een Febrir Rheum .
tic
rv n by echter, kort d rn , herflelde . Keizer
JOSEPH II bezogt den Zieken , om , uit den mond v n
den ltoos w rheid fpreekenden M n, den rt, en bet beloop, deezer Ziekte, to verfl n . Zie d r de Gefchiedenis
v n bet Vergif. Doch, men verwondere zich niet, d r
reeds de weleer verm rde Rector deezer Hooge-School,
de Sorb it , de oorz k deezer vreesfelyke befmetting
uitlegt met een oud fpreekwoord : Oostenryk is, of winderig , of vergiftig .
Kort bier n , ontflonden 'er nieuwe beroerten door de
Jigt-floffen, welke verfcheiden J ren in groote hoeveelheid,
in een Ligch m, door veele en zw re Zickten, ingefp nnen Studien tot l t in den N gt voortgezct, l stigen Arbeid , en byzondere R mpfpoeden fgefloofd , opgehoopt
w ren . Den 22flen Mey, 's N gts, fris t'huis gekomen zynde, wierd by, onverhoeds , door een zeer hevige Koorts
overv llen, en eene fchielyke verpl tfing der Jigt-floffen,
n r de Herfenen, m kte, niettegenft nde lle ngewende
Middelen, cen einde v n zyn heilz m leven, den 2gflen
Mey, 's Avonds ten zeven uuren,
LYST
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LYST DER SCHRIFTEN, DOOR DEN HEER STOLL UITGEGEEVEN .

i . R tio medendi in Nofoconi pr l?ico Vindobonenfi . P rs I,
TI, III. 8vo .
2 . A . DE HAEN, Operun Posthurrrorurn. Vol. I. 8vo . Col7egit Edi .
ditque RIAXIMIL . STOLLIUS .
De twee overige Deelen v n dit Werk, zullen binnen kort
volgen .

Wienerifche Beitr ge zur Pr ktifchen Arzney
I . Th . 8vo .

3 . MOHR r-NHEIM ,

kunde .

4.
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bet Loodkolyk .
GER . L . B . VAN SWIETEN, Conflitutiones Epidenticx, & morbi
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M XIMIL . STOLL. hol. If. 8vo .
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STOLL . 8v0 .
N

MAXIV1IL .

zyn Dood uitgegeeven .

M. STOLL, Pr~elecliones in diverfos Norbos Chroniess, post ejus
ohiturn edidit & pr f tus est J . EYEREL . II. Vol. 8vo .
2 . M. STOLL, Briefe n die Fr u V . fiber die Pflicht der Mutter,
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merkungen vermehrt, von J . EYEREL . 8vo .
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DE OORZAAKEN VAN DE OVERVLOEIJINGEN DES NYLS,
NATUURKUNDIG NAGESPOORD EN ONTVOUD , MET
AANMERKINGEN OVER DEN LOOP DER REGENS,
IN DE HEETE GEWESTEN .

(Ontleend uit de Tr vels to difcover the Source of the Nile,
by JAMES BRUCE of Kinn rd, Efq . F . R . S.)

„

ebben wy , l tst (*) , onze Leezers ,
n den
Oorfprong des Nyls gebr gt , zo ls de I-leer
„ BRUCE denzelven oordeelde onrdekt to hebben , wy
„ zullen bun th ns de uleidende oorz ken v n de over„ vloeijing dier Riviere, op zyn geleide, ontvouwen ."
Welke ook de gisfingen v n Droomers der Oudheid
mogen gcweest zyn , wegens do Overltroomitlg v n den
Nyl, hedend gfche Reizigers en WWTysgeeren, zonder ftelzelliefde of vooroordeel, befchryvende, v t hunne oogen
z gen, hebben bevonden, d t de Overfirooming v n Egypte to wege gebr gt wordt door n tuurlyke middelen ,
volkomen eenftemmig lnet de gewoone regelen der Voorzienigheid, en de wetten in de beftuuring v n het overige
Zy hebben bevonden, d t de overvloedes Heel ls .
dige v l v n Keerkring-regens, elk J r, ten zelfden tyde
voortgebr gt door de working v n heeten Zonnefchyn, eenp rig en zonder wonderwerk , de oorz k is, v n de
j rlyks geregelde Overitrooming v n Egyptel nd.
W nneer de Zon eenige d gen ls ibi fl t
n den
Keerkring v n C pricorrus, words de Lugt ld r zo zecr
vcrdund, d t de flerker NVindcn, met w terdeelcn bel den, d is been w ijen, uit den Atl ntifchen Oce n v n
't Westen , en uit den Indifchen Oce n v n 't Oosten .
De Zuidc-wind, d renboven, bel den met veel d mpen,
verdikt in die hooge bergketen, nict verre ten Zuiden v n
tie Linie, welke eon rug vormt n hot Schier-Eil nd v n
Afric , en met de twee ndere Noorw rds loopende ,
een middel oplevert, om het evenwigt to herfiellen .
De Zon dus zulk cone hoeveelheid v n D mpen, ls 't
w re, in een punt verz meld hebbende, brengt ze nu in
beweeging , en trekt ze fchielyk met zich Noordw rds,
op den zevenden v n J nu ry : twee J ren gter een ,
febeetl
(*) Zie boven, bh

40 .
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fcheen zy h re kr gt uitgefIrekt to hebben tot den D mpkring v n Gond r, toen d r, voor do eertte keer, in de
Lugs, zich witte on dunne Wolken vertoonden ; de Zott
toen 34" v n bet Zenith zynde , zonder d t men eenige
M nden to vooren eenige Wolk of donkere pick gezien
h dt: Met toeneemende fnelheid de Linie n derende, en
breeder kreits befchryvende, brengt de Zon eenige weinige
Regendroppen , op den eerften v n M rt, to Gond r,
ls d n 50 v n bet Zenith flt nde ; deeze worden door
den dortlenden grond greetig ingedronken , en dit fchynt
de wydite uitgeflrektheid to zyn v n den invloed der Zonne
om Regen to veroorz ken, die ls d n in groote druppen
nederv it , en m r eenige weinige Minunten
nhoudt ;
de Regentyd begint, egter, met ernst, ls de Zon in 't
Zenith v n elite pl ts komt , en deeze Regens duuren
beftendig, en neemen toe, n d t do Zon door 't Zenith
geg n is , Noordw rds trekkende . V66r dien tyd ziet
men t kken en bl des dryven in de Rivier B h r l Abi d,
die nitwyzen, d t op de Breedte, w r deeze ontfpringt,
de Regen reeds_ overvloediti viel . Deeze ligt, zo veel ik
uit tie my medegedeelde berigten k n optn ken, omtrent
5g° v n de Linie .
In April worden lle de Rivieren in A ;nh r , Begenider
en L st , eerst w nkleurig , en d n beginnende to zwelle , vereenigen zy zich met den Nyl , in de verfcheide
fireeken v n diens loop, d r digtst by. In 't begin v n
Mey ontl sten zich honderden v n Stroomen nit Goj ;n,
D mot, M itsh en Dembe , in bet Moir Tz n , 't welk
l g geworden is door de fterke uitw feming ; dock llengskens voller words , en eene groote hoeveelheid W ters n den Nyl verfch ft , v6br bet in den lV tcrv l v n
Al t fort . In 't begin v n Juny, de Zon th ns geheel
Abysfinie doorgetrokken zynde, zyn d r lle de Rivieren
vol, en lsd n v lt 'er de meeste Regen in Abysfinie,
dew, l de Zon, ls 't w re, eenige d gen, zich n den
Keerkring v n C ncer ophoudt.
Deeze Regens worden verz meld door de Viet groote
Rivieren in Abysfinie, de M reb, de Bowih , de T c zz~
en den Nyl . Alle deeze Hoofdrivieren, en de Stroomen,
die W ter
n dezelve verfch ffen , zouden verzwolgen
worden, en niet in th t zyn om door de br ndende Woes .
tynen he(.,i to dringen, of den weg n Egypte to b neu,
w re bet nict , d t de Witte Rivier ., die in een Gewest,
w r bet byk ns beitendig regent, ontit t, d r eeu onop.
'~
op.
E
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ophoud elyken toevoer v n w terffroom byvoegde,
n den
Nyl zelve gelyk .
In de eerffe d gen v n Mey ft t de Zon, in derzelver
loop n den Noorder Keerkring, toppuntig, hoven bet Dorp
Gerri , de Eindp l v n de Keerkrinb Regens . Al de invloed der Zonne, die reeds door het Zenith is been geg n, en voor eenige d gen, ls 't w re, ftilgeft n heeft,
binnen weinig Gr den v n 't zelve over Syene, in den Keer.
tiring v n C ncer, k ndezlvguimerdNos
w rds brengen ; ook v lt 'er geen D uw, zo ls men met
reden zou verw gten , uit de menigte versch en uitd mpend
W ter, 't welk d n in den Nyl ffroomt, fchoon dezelve
digt by d t Dorp been loopt, en n derh nd door d t wild
en woest Gewest. De z k is zeker, doch gewis zeldz m,
de oorz k misfchien onbekend, fchoon men 'er n moge
gisfen .
Ik begryp, d t de Bergen noodig zyn, om, of Regen of
D uw to veroorz ken, door bet tegenhouden en opitopDen v n de groote menigte D mpen, welke bier Zuidw rds
n ngedreeven worden . Nu is het geheele L nd, tusfchen
Gerri en Syene, vl k en woest, zo d t die onderfchepping
n dezelfde oorz k
'er geene pl ts heeft ; en moet men
toefchryven, d t de grenzen v n de Keerkring-Regens verder Zuidw rds loopen, ls men Westw rds op reist, en
d t zy, in flede v n op i6 Breedte, die derzelver eindp l to Gerri m ken , bep ld zyn , binnen de 14 0 Breedte, in
d t gedeelte des Koningryks v n Senn r, 't welk Zuid-West
v n die Hoofdft d ligt, w r lles vry is v n gebergte, tot
men n die v n Ku r en F zuclo komt .
Nogth ns, fchoon de invloed der Zonne, w nneer dezelve op 't grootst is , niet groot genoeg is, om de grenzen
v n den Zomerregen verder Noordw rds d n-- Gerri to
brengen, zyn deeze Regens, l den tyd, d t de Zon in den
Keerkring v n C ncer is, op de grootfte ffl nden, hevigst
door geheel Abysfinie ; en Egypte zou, met lle zyne Werken, welh st in de Middell ndfche Zee gevoerd worden,
begon de Zon nu h ren kring v n werking niet to ver nderen, door den loop Zuidw rds re neemen .
V n Syene g t de Zon over de \Voestyn been, en komt to
Gerri ; bier vindt bet tegenovergeftelde pl ts v n de uitwerkzels die h r invloed b rde, toen dezelve Noordw rds
trok ; w nt, terwyl zy, in den geheelen loop v n de Noor.
nbr gt,
der Declin tie , v n de Linie tot Gerri, Regen
op lle pl tzen w r zy toppuntig icheeri, zo doet zy nu
dee .
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deeze Regens ophouden , op hot oogenblik h rer wederkomst in bet Zenith v n elk deezer Pl tzen ; g nde over
Abysfinie Zuidw rds, tot zy
n de Linie komt, in de
Herfstn gtevening, en h re invloed ophoudt
n de zyde
v n Abysfinie, en zich in 't Zuiderh lfrond verfpreidt . En
zo n uwkeurig is deeze verb zende working berekeud ,
fl t, op den 251ten v n September, flegts drie d gen n de
N gtevening, de Nyl to C iro, doorg ns op 't hoogst bevonden wordt, en vervolgens, v n d g tot d g, verl gt .
Zo verre wegens den Oorfprong en voortg ng v n den
Nyl in ons Noerder h lfrond : m r zo veel lichts en bevestigings k n men ontleenen nit onze overweeging v n bet
geen de Zon verrigt, ls zy h r loop verder Zuidw rds
volbrengt, d t ik my verzekerd houde, d nk, by mynen
Wysgeerigen en onderzoeklievenden Leezer, to zullen beh len, door then loop derw rds to volgen .
Onmiddelyk n d t de Zon over de Lime geg n is, v ngt
de Regentyd Zuidw rds n , w nneer dezelve n 't Zenith
v n eenige pl ts komt ; m r de gelegenheid en de noodwendigheden v n dit L nd nders zynde, ver ndert ooh de
wyze, om d r de Overftrooming to bevorderen . Eon hooge
Keten v n Bergen loopt , v n omtrent 6° Zuider Breedte,
f ngs hot midden v n hot v ste L nd, ti de K p de Goede
Hoop , en fcheidt bet Zuidlyk deel v n d t Schier-Eil nd,
byk ns op dezelfde wyze ls de Nyl hot Noordlyk (feel .
Een fterke Wind nit bet Zuiden , den voortg ng der overdekte D mpen ftuitende , dryft dezelve tegen de koude toppen v n de Bergen deezer Keten, en vormt veele Rivieren,
die Oost- of Westw rds fvloeijen, n d t hot w terp s
zich
nbiedt . Loopt deeze n 't Westen , zy flroomen
v n de zyden v n 't Gebergte neder in de Atl ntifclie Zee,
loopt dezelve n 't Oosten , d n in den Indffchen Oce in .
Nu zouden deeze lle voor hot Nlenschdom nutloos zyn ,
indien de j rlyks wederkeerende Winden, gelyk iem nd lip t
deikt d t bet gev l z l weezen , overeenkomilig werkten ,
met bet Been in Egypte gebeurt ; l , indien den Wind de
overh nd h d, zouden deeze Rivieren, opgezwollen v n
Regen , nict bev rb r weezen ; doch , op eene ndere
wyze, is de Voorzienigheid bier tusfchen beiden gekomen .
De WVolken , getrokken door de geweldige working der
Zonne , worden verdikt, vervolgens gebrooken, en v llen,
in Regen, op den top deezer hooge Bergketen, 't well : lb.
Rivieren doet zwellen, terwyl een Wind uit den Occ n,
nit bet Oosten, gelyk eeu P sl ;l r-wind, op elk deezer Stroc
.fJ 3
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men nw it, in eene tegenovergefl :elde rigting v n derzelver Stroom , geduurende den geheelen tyd der Overflrooming, en dit flelt de V rttiigen in fl t om tot de Westlyke deelenv n Sof l to komen,tot het binnenfle desL nds,
en de Bergen, w r het Goud is, door to dringen . ---. Dezelfde uitwerking wordt, door dezelfde oorz k to wege
gebr gt, n den Westk nt n de 4rl ntifche Zee ; de hooge
Bergketen, gepl ntst zynde tusfchen de L nden ten Oosten
en ten Westen gelegen , is teffens de bron v n derzelver
rykdommen , en v n die Rivieren , welke loopen n de fch tten, die nderzints ontoeg nglyk zouden weezen, in de
Oostlyke gedeelten v n Benin, Congo en Angol .
Drie zeer opmerklyke Vertooningen vergezellen de Overflrooming v n den Nyl . Elke Morgenflond in Abysfinie is
helder, en de Zon fchynt . Onitrent ne~en uuren vertoont
zich in 't Oosten cen kleine Wo1k, op t oog niet breeder
d n vier voeten , deeze dr it, ls op een fpil, geweldig
rond , m r, in 't Zenith gekomen, neemt de beweeging
eerst f, en de Wolk breidt zich zeer uit, en fchynt de
D mpen v n lle k nten
n to trekken . Deeze Wolken,
byk ns dezelfde hoogte beklommen hebbende, florten met
groot geweld tegen elk nder, en herinnerden my ltoos den
Propheet ELM, op den Berg C rmel Regen voorfpellende (*) .
De Lugt, voortgefluuwd door de zw rfle l ge, of fnelfle
lugtfiroom, p kt f men, en is met Wolken geheel bedekt ;
de geweldigfle Donder, lien men zich k n verbeelden, b rst
terflond los, met Regen vergezeld ; n 't verloop v n eenige
uuren, kl rt de lugt weder op, met een Noorden Wind,
ltoos met cene on ngcn me koude gep rd, w nneer de
Thermometer benedcn de 63' N t .
De tweede opmerkefsw rdige byzonderheid is de ver n,
dering v n den Thermometer ; w nneer de Zon in den Zui ;
der Keerkring zich bevindt, ;6° ffl nde v n bet Zenith
v n Gond r, fl t dezelve, zeldz m, l ger d n 72° ; doch
dezelve d lt tot 60° en 59 0 , w nneer de Zon uit het toppunt fchynt ; zo gelukkig m tigt de n dering des Regens
de hette v n het nderzins verichroeiende Zonnevuur .
De derde byzonderheid is die zeldz me fluiting v n den
Regen Noordw rds , w nneer de Zoo , die de D mpen
v n de Linie heeft ngevoerd , en nu , sneer d n ooit,
dezclvc onder h re heerfch ppy zou fchynen to hebben,
fchielyk d rv n ontzet words, tot d t zy, weder tot het
Ze,
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Zenith v n Gerri keerende, het bevel over den Regen weder
nneemt, en denzelven weder n de Linie voert ont
Zuidw rds w tervloeijingen to veroorz ken .
Ik k n niet n l ten hier de byzondere fchikking v n dit
Schiereil nd in Afric in opmerking to neemen . Veronderflel , cen Midd lyn getrokken over de K p de Goede
Hoop tot
n de Middell ndfche Zee, w r dezelve
n
Egypte grenst, en d t die Midd glyn eene breedte heeft,
d t dezelve geheel 4bysfinie, Nubie en Egypte d r beneden
bev t, d n z l dit gedeelte des V stenl nds, v n het Noorden tot het Zuiden, 64.° bev tten, door den Equ tor in
twee gelyke deelen verdeeld ; zod nig, d t, v n de Linie
tot den Zuidlykiten Uirhoek v n Afric , 32° is, en Noordw rds tot n den k r t v n de Middell ndfche Zee, desgelyks 32
indien men nu v n ieder zyde ° heeme ,
zyn deeze de grensp len der ver nderlyke Winden, ell
wy hebben d n 30 0 ten Zuiden en 30° ten Noorden, binnen welke ruimte, n wederzyden, de P sf twinden bep ld zyu : neemt weder I6° v n de 32 , d t is, brengr
op de helft den ffl nd tusfchen de K p de Goede Hoop
en de Linie, en I6° tusfchen de Linie en de Middell ndfche Zee, en gy krygt de grensp len v n de Keerkringregens i6°
n elke zyde v n den Equ tor : neemt wederom de helft v n i6° d t is go, en voegt dezelve by de
grensp len v n de Keerkring-regens, d t is by 16o, , en
gy krygt 24 0 , 't welk de ligging is der Keerkringen .
In deeze fchikking is zeker iets zeer opmerkensw rdigs .
}3ERIGT EENER

REIZE NA MONT-ROSE .
DR S 9USSURE .

Hoogleer r

Door den

(Vervolg v n bl. 6e9 des voorigen _7 rs.)
Reis n Pie Bl nc : ged nte en ligging v n Mont •R ofe.
~e regen, die, byk ns zonder ophouden , vie], geduu_I_J rende ons verblyf to M cugn g , hinderde ons zeer
in het volvoeren v n ons pl n : wy bedienden ons, ondertusfchen, v n eene tusfchenpoos tchoon we r,, tot het
doen v n een tocht, w rv n ik nu verfl g z l geevcn .
De hooge toppen v n Mont-Rofe zyn, v n den k nt v n
M cugn g , fcherp en ontoeg nglyk ; m r men k n een
der middel1-wogten bekliunmen, ten zuiden v n d t Dorp
E 4
ge-
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gelegen . Men ziet, zo niet v n M cugn g zelve, ten
mrnften v n Peretto, de l tfle but v n de P rochie ten
westen den befneeuwden top diens Bergs Pizzi Bi nco,
of Pie Bl nc, geheeten . Een J ger, J . B . JACHELI gen md, boodt zich n, om onze Gids to weezen, en wy
h dden lle reden wegens hem zeer vold n to zyn .
WY vertrokkeu v n M cugn g den Soften v n July,
en floegen ons neder in de Velden boven de Alpe di Pe .
driolo (*). Deeze zyn drie uuren v n M cugn g : twee
v n dezelve k n men op muilezels fleggen ; doch to voet
moet men g n over eenige ruwe fhellingen en een ysveld, ruim een vierde myl breed . Wy kw men bier vroegtydig, en befteedden het overige v n den d g tot bet fmeeten v n een b fis, om de hoogte to meeten der twee
toppen v n Mont-Rofe , die ons de hoogfte voorkw men, en welke onze Gids ons verzekerde de hoogfte to
tveezen .
't W s ons onmogelyk een grooter b fis d n
v n 781 voeten to vinden ; doch deeze w s welgelegen,
en n by genoeg n Mont-Rofe om deszelfs top to zien,
onder een hock - v n 2° . 451 30/t ; eeu hock, die met onze
Inflrumenten geen misfl g grooter d n eenige weinige Roeden kon b ren . V n de twee Bergtoppen , door ons gemeeten, w s de hoogfle 1343 Roeden boven bet midden v n
de b fis, en de
dere 131 . Nu is, volgens de w rneeming des B rometers, berekend, ge1y1; ik boven gezegd
bob, de gemiddelde hoogte v n onze b fis 1087 Roeden
boven de Zee, 't welk 2430 Roeden voor den hoogften,
en 2398 Roeden voor die v n den tweeden, geeft (1-) .
Hier
(*) Her woord Blpe behoudt in dit L nd , even ls in her
Duitsch Zwitzerl nd, de C'elti/size en oorfpronglyke betekenis :
bet duidt n een Berg .wesde .
(f) V der tnecc, tiA geeft in zyn Gr dusT urineufis , § . 340, n
Mont-Rofe eene hoogte v n 2212 Roeden boven her Obf:rv torium to Turin, 't geen op omtrent 2340 Roeden, boven her w .

terp s der Zee, zoo uitkomen . Onze meeting geeft 'er 9o Roeden meer n ; doch men hebbe op to merken, d t V der seccnRIA lleen zelve den hock gemeeten h lt, onder welken by then
Bergrop v n zyn Obferv torinm z g, en d t by , w r den fil nd
betrof . zich geheel verliet op de K rten . Nu weer men , d t
de A rdryk befchryvers de toppen v n ontoeg nglyke Bergen door
g ns zeer by gev l flellen ; her is, derh lven, zeer w rfchyulyk
d t her verfchil onzer meetingen bier uit ontfl t ; eene kleine
dw ling in den ffl nd v n Turin en Mont . Rofe is genoegz m om
dit to verkl ren .
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Hier uit volgt d t de hoogfte top v n Mont - Rofe twintig mylen l ger is d n die v n Mont-Bl nc, en dus de
tweede in hoogte v n de Bergen tot deezen d g in de Oude Wereld gemeeten .
Wy fleeten den n gt, in onze Tenten, op eene w rlyk
ngen me pl ts . Wy w ren gelegerd op een groen Veldt pyt, iugeflooten door de hooge Alpen , prykende met
de fchoonfte Bloemen . Deeze Weiden eindigden in Ysvelden, en liepen uit op de Rotzen v n Mont- Rofe, welks hooge kruinen heerlyk voor 't oog gebrooken wierden, tegen
het zuuren uitfp nzel des Hemels . Digt by onze Tentett
ftroomde een Beek met het frischfte en helderfte w ter. A n
den nderen k nt w s een holle Rots ; onder dit befchutzel ftookten wy den Rhodondendron, het eenig Houtgew s, 't welk op deeze hoogte groeit : dit vuur diende o t
ons eeten to w rmen, en ons v n de ftrenge vondkoude to
bevryden . De n gt w s heerlyk ; en ik willigde to veel in n
't genoegen v n then to befchouwen : w nt de koude veroorz kte my eene ongefteldheid, die myn loopen, in den moeiJyken tocht v n den volgenden d g, een weinig vertr gde .
Deeze d g w s , inded d, zeer vermoeiende : wy beklommen eerst fteilten v n gebrooke zeer ruwe rotzen ; vervolgens gingen wy over eene fneeuwftorting die h rd geworden
w s, en zeer fterk fhelde ; met eenig gev r ging deeze
overtocht vergezeld ; n derh nd kw men wy op ineeuw,
wel eerst gev llen , d n egter h rd bevroozen
n de
opperkorst, en fchriklyk door 't fhellen ; cindelyk werde
wy opgehouden door losfe rotsbrokken, die v n under de
voeten wegrolden , en in de h nden bleeven ls men 'er zich
n wilde v sthouden .
N vyf uuren zo moeilyk klimmen, kw men wy op eene
hoogte, die wet tot Pie Bl nc behoorde ; m r egter de
hoohite niet w s . De grootfte hoogte fcheen ons toe nog
tusfchen de 3o en 4o Roeden 'er boven uit to fteeken ; doch
wy Ivy
vonden 'er ons v n fgefcheiden door een diepte, w r
in
zouden hebben moeten nederd len , l ngs een llergev rlykfte fchuinte h rde fnceuw , en vervolgens weder
opklimmen by eene no,; rower f'eilte . 1k w s vermoeid,
niet lustig ; ik oordeelde d t dit klein get l Roeden die
moeite en gev ren niet w rdig w s, en ik wederftond myit
Zoon, die wilde d t wyhetzouden onderneemen . Wy zouden
niets nicer gezien hebben, en, _inded d, wy h dden reden
om zeer vold n to weezen over het gezigt, 't welk de pl ts,
w r wy ons bevonden, ons nboodt. D ze Bedienden
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h stten zich oin de Tent uit to fp nnen, een dekzel, ndo .
dig voor myn Zoon, orn zyn grooten bol to weegen : wy n •
men d r eenige oogenblikken rust en w t voedzel,'t geen
my volkomen herftelde, en de nodige kr gt g f om eene
vertooning, zo nieuw ls zeldz m,te befcl ouwen .
Inded d, de hooge Bergtoppen, welke ik tot deezen
d g gezien heb, fl n, op zich zelven, ls de Etn , of
zyn gefchikt op rechte lynen ls Mont-Bl nc, en diens
ter zyde fl nde hoogten . Doch d r z g ik Mont -Rofe ,
z tnengefleld uit een on fgebrooke reeks v n trotfchc fpitn elk nder, die een grooten kring
zen, byk ns gelyk
vormen, en in derzelver otntrek beihtiten bet Dorp MM cugn g , de Hutten, de Weiden, de Ysvelden die ze omringen , en de fcherpe fteilten, die zich verheffen tot de
toppen deezer grootfche Colosfen (*) .
D n, het is niet lleen de zonderlingheid v n ged nte,
die deezen Berg opmerkensw rdig m kt, dezelve is het
nog meer uit hoofde v n deszelfs m kzel . Ik heb beweezen, d t Mont -Bl nc en lle de hoogten v n die Keten,
z mengefteld zyn uit vertic le beddin en . Op Mont-Rufe,
tot op de hoogfle toppen, is lles horizont l,of ten meesten 3o gr den hellende .
Eindelyk onderfcheidt deeze Berg zich door de floffe uit
welke dezelve is z mengefteld . 't is geen Gr nit in Mompen, gelyk Blunt-Bl nc, en de hoogten die denzelven
omringen ; bet zyn ge derde Gr isiten, en fch lfler gtige
Rotzen v n verfcheide foort, die den geheelen klomp deezer verz meling v n Bergen uitm kt, v n het voettluk of
tot de boo-Re toppen . Niet d t men d r geen Gr tiit in
klompen geheel vindtt ; doch dit is louter toev flig, en ontier de ged nte v n nieren, v n deren, of ook
n beddingen, tusi'chen de bl d gtige Rotzen inkomende .
Men z l, derh lven, niet meer ze-;gen, d t de g ender .
d e Gr nit, Geneis geheeten , en ndere Rotzen v n die
foort, niets nders zyn d n brokken v n Gr nit, verz meld
(*) V der BECCAPIA, v n Turin , deezen zonderlingen Berg
w rneemende, verwonderde zich over de verb zende breedte
v n den top, dies by op 3307 Roeden fch tte . Hy gistte d t
deeze groote breedte beflondt nit de vereeniging v n verfcheide
hoogten, en d t bet misfchien deeze menigte v n toppen w s,
die 'er den n m v n Rofe n deed geeven . Gr dus T urinenfis , § . 398 . noot . 't Geeft my groot genoegen , deeze tier .
nuftige gist ug door w rneeming bevestigd to hebben .
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meld en z mengefleld n den voet v n hoogeBerg en ;dewyl
men bier Rotzen v n die foort ziet, welker hoogte, op zeer
weinig n , de toppdn der hoogstbekende Bergen bereikt,
en w r men zich zeer verlegen zou vinden om pl ts to
ft .°'lc voor Bergen v n Gr nit, welker brukken 'er flofe
%oe Z)uden hebben kunnen verfch len : boven l, w nneer
moi -n nmerking necmt, de verb zende verz meling der
m uur .il v n een kring zod nig ls die v n Mont-Rofe. Inded d, , et TAu Gene ontoefl nb re veronderilelling weez - n, to flellen, d t 'er oudtyds, in de d dlyke ruimte v n
uien: onitrek, een Berg v n Gr nit betl n hebbe, en d t
d 2eze kring bet voortbrengzel is v n de brokken deezes
B ergs . \0' nt hoe zou 'er geen voetfpoor v n deezen Berg
ov:r_,ebleeven zyn? Men begrypt wel, d t de top zich zou
heir'kunnen verbiyzelen ; m r het lich m, Bet grondilt : . : ten minflen, befehut door de brokken v n den top
rot, - snm dezelve opgchoogd, w t zou die hebben kunnen
verrietigen? D renboven, de binnentle w nden v n den
kring, ichoon zeer fchup, zyn niet vertic l, zy fleeken
v n lle k nten binnem,v rds , en de gronA, Bet midden
zelfs v n den kring, is niet v n Gr nit, m r v n dezelfde
n tuur ls de boorden . Eindelyk, wy hebben ontdekt, d t
de Bergen, die den top uitm l:en v n Mont-Rofe, zich
buitenw rds tot groote fil nden uitflrekkcn, zod nig, d t
derzelver verz meling een klomp vormt , onvergelyklyk veel
grooter d n die Bet binnenruim des krings zou gevuld
hebben .
Men moet, derh lven, erkennen, dewyl lle verfchynzels
Bet uitwyzen, d t 'er Bergen v n bl d gtige Rotzen betl n ,
z mengefleld nit dezelfde beginzelen ls de Gr nit, en die,
even ls dezelve, nit de h nd der N tuure gekomen, zondc,
begonnen to weezen door zelve Gr niten to zyn .
M r ik keer weker tot Pie -B , nc . W uneer men, v n
de hoogte v n Pie -Bl nc, de Bergen die den omkring v n
3Wont-Role vornien, met elk nder vergelykt, ziet men d t
ze lle nict even hoog zyn , en d t ze eene zekere orde in
de fneemingen volgen . De hoogtle zyn die wy gemeeten
hebben , 't zyn onk die eigenfte, welke , d r to L nde , den
n m v n Mont-Rofe dr gen,de ndere hebben geen n m,
of worden zeer verfchillende genoemd , ze zyn ten westen v n Pie Bl nc ; men ziet ook zeer hooge ten Noorden v n dezelfde Pie, v n de zyde v n V ll is ; doch v st
d r n 't Oosten trekkende, v n de zyde v n V l . Anz sc , verl gcn zy beftendig . Desgelyks verl geu zicI
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:t n de zutdzyde v n den Kring, w rv n Pie-Bl nc
ten gedeelte uitm kt, de Bergtoppen zich eveneens ls
n den k nt v n Fer l-Anz sc ,zod t de beide Bergketens,
die deeze V le' omringen , ecne voortduuring fchyneu v n die
v n Mont-Rofe . Men zou, derh lven, Mont-Rofe kunnen vergelyken by een R ket, w rv n de Bergen, die
V l- Anz sc omringen , de h ndgreep uitm ken ; de
hoofdpl ts v n de P rochie v n M cugn g z l d n gelegen zyn in de R ket, m r digt
n de •h ndgreep, en
de Weiden v n Pedriolo n bet tegenovergeflelde einde .
Nieuwsgierig om den binnen - di meter to kennen v n
den Kring, of v n de ruimte deezes grooten R kets, heb
ik v n M cugn g den hoek gemeeten, onder welken ik
den hoogilen top v n Mont-Rofe z g, en volgens diet
hoek en de bekende hoogte v n dien top, heb ik bevonden , d t de horizont le ffl nd v n den top tot bet Dorp
4515 Roeden bedroeg . D r nu dit Dorp in den bring
ligt, meg men wel veronderflellen, d t, indien de firing
zich d r gter uittlrekte, bet midden v n de dikte der
muuren zich omtrent 500 Roeden gter bet Dorp uitflrekt .
Bier uit volgt d t de Di meter des omtreks, genomen op
't midden v n de dikte der muuren, otntrent 5000 Roeden of twee Mylen is .
Bet gezigt v n Mont-Rofe is bet eenige niet, 't welk
men op Pie-Bl nc heeft : deeze Pie-Bl nc heeft geene
hoogte boven zich, die bet gezigt belet op de vl kten
v n It lie, en deeze vl kten zyn n by genoeg, om ze onderfcheiden to kunnen opneemen . M r, geduurende den
,yd then ivy d rop doorbr gten , bedekte een bl uwe
d mp die vl kten, en een zw re wolk vormde een gordyn, 't geen ons dit gezigt byk ns geheel ben m : ondertusfchen opende zich dit gordyn voor eenige oogenblikken, en ivy mogten door de fpleeten iets
nfchouwen,
nu eens bet L c M jeur, d n eens de Teftn, n derh nd
de N vigliogr nde ; m r ivy konden, noch Mil n , noch
P du , noch eenige ndere St d v n Lomb rdye in 't oog
krygen, die egter, by helder weer, zeer ouderfcheiden zich
moeten opdoen .
Het m kzel der Bergen , die ons v n deeze vl kten
fcheidden, heeft niets merkw rdigs ; de hoogfte is de Berg
T gli ferro . De ged nte is die v n een fpitze pyr mide,
en de top is iets minder hoog d n Pie- Bl nc,d n,egter,
geheel zonder fneeuw, de groote fleilte der zyden l t
net toe d t ze 'er op blyft 110-gen .
Het
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Net gemiddelde, tusfchen twee w rneemingen met den
B rometer door my op Pie . Bl nc genomen, g ven d r
:t n de hoogte v n 1594 Roeden .
Wy br gten drie en een h lf uur op deezen top door,
en dewyl • wy de p rty koozen om then d g niet n M cugn g weder to keeren, m r nog eens onder onze Tenten to fl pen, h dden wy tyd om l ngz m of to klimmen, en met oplettenheid g de to fl n den
rt en 't
m kzel der Rotzen, uit welken deeze Berg is z mengefield . De top beft t, voor een groot gedeelte, nit ge derde Gr nit in opgekromde bl den , en vol v n groote crist llen Veldfp th, deels nit bl d gtige Rots, dun, in vl kke
bl den . Deeze Rotzen zyn gefchikt in byk ns horizont le
l gen, dock die ondertusfchen eenigzins zuidw rds overhellen . De kruin v n Pie-Bl nc ft t byk ns op zich zelve,
m r bet lich m en voetftuk zyn ten Oosten en ten Westen
gehegt n de Keten v n Mont-Rote, en ten Noorden n
een Berg, die diep in den Kring v n Mont-Rofe fpringt :
deeze Berg wordt l Cichuf geheeten, en 't is l ngs deezen,
d t men komt in de Weiden v n P driolo tot op den top v n
Pie-Bl nc . Dezclve beft t geheel en l nit bl d gtige
Rotzen , v n welken eenige fchoon ge derde Gr niten zyn ,
h rd , en n 't witte trekkende ; ndere qu rts Rotzen,
t lk en yzer gtig, dikwyls vermengd met Schorl ; men treft
'er ook Potlood n . Wy z gen 'er cindelyk eene bedding
K lkfteen . gelyk n die wy to Simplon h dden w rgenomen, tusfchen de l gen v n Steen die men voor eerfte
foort houdt. Alle deeze beddingen hebben omtrent dezelfde
Jigging ls die v n Pie-Bl nc .
De gedderde Gr niten v n deezen Berg, lsmede die v n
veele ndere gedeelten v n Mont-Rofe, befluiten in zich
l gen v n fchoon, v st en onge derd, Gr nit : wy ontmoetten zelfs groote brokken , v n den Berg fgefcheiden , w rv n een gedeelte ge derde Gr nit w s, terwyl het overige
uit Gr nit in klompen beflondt . M r wy
nfchouwden
een nog veel opmerkensw rdiger verfchynzel ; te weeten een
groote Rots, welks midden zeer oogfchynlyk ge derde Gr nit w s, d r de twee buitenfle zyden nit geklompte Gr nit
beftonden, 't geen ten bewyze ftrekt, d t, gelyk ik voorbeen reeds heb opgemerkt, ge derd of niet ge derd to zyn,
voor toev lligheden moeten gehouden worden, v n een en
dezelfde foort v n Rots (*) .
Vol .
(") De Mynwerkkundige Heer t . c . WARNER betuigt , d t
by
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Volgens de w rneeming v n myn Zooh , is de breedte
v n IVI cugn gu 46 0 2f 3off. Dewyl Du de hoogile top
v n Mont-Rote gele en is op 62 0 48' ten Zuidwesteu v n
M cugn g , en de f pd v n d t Dorp tot dien top 451 .5
hoeden is, volgt d r uit, d t deeze top 2071 Roedcu of
2 ° io'f ten Zuiden v n M cugn g ligt : w ruit, voor den
top v n Mont-Rofe, de breedte komt v n v, G° of 1off .
W t de lengte betreft, het flegte we r belette ons dezelve
to bep len . D renboven zyn de V leieh tusfclien hooge
Bergen beflooten, gelyk die v n M cugn g , niet gunflig
rt : n rdem l deeze
voor w rneemingen v n deezen
Bergen dikwyls de hemelfche licb men, welker w rneemmg dient om de Lengten to bep len, voor 't oog verbergen .
Men ziet op de L ndk rten,tell Oosten v n 111ont-Rofe,
een grooten Berg, getekend met den n m v n Monte-Moro,
d n 'er befl t gees hooge Bergtop v n dien n m ; m r we]
cell doortocht, die, in cht uuren wens v n M cugn g ,
loopt n een Dorp v n V ll is, in 't It li nsch geheeten,
V l- Sof , en in 't Hoogduitsch , Sosf ; v n dit Dorp komt
men, in zes uuren, to Viege .
Men verzekerde ons, d t deeze Doortocht voorl!een zeer
veel gebruikt werd, d t het de weg w s voor de Ir opw ren en de Postbooden tusfchen Zwitzerl nd en `t pe, d t
men 'er nog de overblyfzels z g v n cell weg, met veel
moeite vl k gem kt ; mo t d t overilortingen denzelven onbruikb r gem kt hebben voor P rden, en nioe;lyk voor
Menfehen : nochth ns bedienen zich de Sold ten , zelfs
met zw re vr gten bel den , v n dieu weg . De ligging is
omtrent 7 gr den ten Noord-Oosten v n M cugn g . De
Berg, w rover dezelve loopt, m kt een gedeelte uit v n
den omtrek v n Mont-Rofe.
D r is nog cell ndere weg v n Mont - Rofe , die in elf
uuren iem nd brengt to Zer -M tt, een nder Viek in V ll is , w rv n wy vervolgens zullen moeten fpreeken . De
n m v n deezen Doortocht is Weisfe-Dr t, welke zo veei
zegt ls Porte-bl nche, of W te Puort . Deeze ligt op 55
Gr by ecn groot ftuk w re Gr nit in een klomp bezit, w rin
rolronde Keilteenen zeer ouderfeheiden zitten , en zelfs een vry
groot gedeelte v n Geneisf of ge derde Gr nit ; en by befluit
d r uit, d t 'er Geneisf is, welke voor eenige Gr nit beft n
heeft . Bohemifche Gefchi cht, 1785 . p. 278 .
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Gr den ten Noord-Oosten v n M cugn g (*) ; m rwordt
zeer zeldz m gebruikt v n wegen de gev rlykheid . Om
slier door to trekken, moet men klimmen tot eene hoogte
ver boven Pie- Bl nc, en vier uuren l ng g n over een
fchuinsh ngend Ysveld, vol diepe fpleeten .
(*) Alle deeze liggiugen zyn opgem kt n r bet Komp s ;
loch volgens de miswyzing verbeterd ; deeze heeft myn Loon
w rgenomen to M cugn g , en gevonden i9° 3 21-

('t Vervolg by eene n dere gelegenheid)

BYZONDERHEDEN,BETREFFENDE EENEN AANHANG, SEEKS
GEHEETEN, TE PATNA, EN HET HOUDEN HUNNER
VERGAIEER INGE .

(Ontleend uit de Afi tic

Refe rches .)
P tn

een

Godsdienfligen A nh ng, die zich onderfcheidde v n
D
de Mufelm nnen en de Dien rs v n Br chm . Hem bee Heer

CHARLES WILKINS

ontdekte to

kronp do begeerte om denzclven v n n derby to leeren
ke dl en , en verzogt, in hunne Godsdienst-verg derpl ts
toegel ten to mogen worden . Zy betuigden, d t dezclve
voor lien openi'ondt ; doch d t by de Schoenen moest
uittrekken . Hy fchikte zich n r deeze gewoonte, en werd,
met veel beleefdheids , in de Z l, ter Verg dering gefchikt , ingeleid . Deeze w s in hot midden v n een
vierk nt Gebouw, v n vier ndere Vertrekken fgefcheiden door houten Boogen, rustende op houten Pyl ren .
A n de W nden, boven de Boogen, hingen Europifche
Spiegels met vergulde lysten, ls mede Schilderyen . A n
de flinkerh nd , by bet intreeden , is eene fgezonderde
pl ts, w r een Alt r fl t met een goud L ken bedekt,
een weinig boven den grond verheeven, eenigzins in een
hellenden (l nd . Rondsom hot Alt r flonden verfcheide
Potten met Bloemen , en Vlesfen met Roozenw ter , ook
drie V zen om de A lmoesfen der Liefd digen to out .
v ngeti . Op een l g Pultrum, n st bet Alt r, l g een
groot 1lock, v n ged nte ls onze gewoone Foli nten .
N
d t by een L ng gefprek gehouden h dt met twee
Seeks, die ncvens hem op 't C rpet nedergezeten w ren,
en toonden kundige lieden to zyn, kw m 'er eene kennisgee-
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geeving, d t bet midd g, en het uur der Godsdienstoefe .e
ping d r w s . De Verg dering vlycie zich neder op bet
C rpet, ter wederzyde v n de Verg derpl ts, eene ruimte
l tende v n het Alt r tot bet ndere einde . Het groote
I3oek met bet Pultrum werd, met eenige plegtigheid , v n
bet Alt r, n het ndere einde der Verg derpl tze gebr gt . Een Oud M n , met een zilver gryzen B rd ,
knielde 'er voor neder, met bet A ngezigt n bet Alt r
n zyne eene zyde z t een M n met cen kleigekeerd ;
nen Trommel, en twee of drie met Cymb len . -- Het
Bock werd geopend , en de Oude M n begon, op den
m tfl g v n den Trommel, to zingen ; by bet einde v n
elk Vers, hieven • de meesten der Verg dering een Choorn , by wyze v n ntwoord ; op ller gel d w s
z ng
vergenoegen en vrolykheid to leezen . De Z ngtoonen w ren verre v n on ngen m, de m t w s kort . Hy verftondt , d t de floffe des Gez ngs beftondt nit een Lofz ng, ter eere v n cons Eenheid, Alosn!egenwoordigheid en
Alm gt . Hy fchiep cen byzonder genoegen in de geb ren v n den Grys rd , en z g nimmer een gel d, 't welk
zo flerk inwendig genoegen uitdrukte ; terwyl by zich omkeerde, en v n den een tot den nder wendde, ls 't w re , om hunne toeftemming to verwerven , v n die w rheden, met welke zyne Ziel, onder bet Zingen, doorDe Lofz ng, nit omtrent twintig
drongen fcheen .
Verzen befl nde, geeindigd zynde, rees de geheele Verg dering op, met bet A ngezigt n bet Alt r gekeerd,
in een biddende gefl lte, met gevouwen h nden . Toen
flondt een Jong Al n overeinde , en fpr k met eene ilerke zeer onderfcheide flemme , en diepen ernst, cen l ng
Gebed nit ; by zekere uitdrukkingen, hief de Verg dering
gez menlyk de item op, by wyze v n ntwoord, zeggende : iV Gooroo! Zy fineekteu om kr gt, tot bet bieden
n de Verzoekingen , om Gen de, die
v n wederil nd
bun in N t mgt flellen om goed to doen ; om bet Heil
des Menschdoms in 't lgemeen, en Zegen voor de Seeks
in 't byzonder ; en om de behoudenis v n lien, die zich
ten then tyde op reis bevonden .
Op dit Gebed volgde een korte Zegenwensch v n den Eerw rdigen Grysrd, en de uitnoodiging, d t de Verg dering deel wilden
neemen n een vriendlyk Feest .
Hierop werd bet Boek geflooten, en weder by 't Alt r
gebr gt . Toen bet Volk, ls in den beginne, nedergezeten w s , tr tlen twee M nnen binnen , dr gende een
groo-
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grooten yzeren ketel, dien zy Curr y noemden, even v n
het vuur genomen, en pl tften denzelven, in 't midden der
Verg deringe, op een l g voetfluk . Zy werden gevolgd
v n nderen, die vyf of zes fchotels droegen, w rop koekjes gefl peld l gen . Een v n deeze koekjes werd gegeeven
n elk der nedergezetenen, zonder onderfcheid ; en de fchotels, uit den ketel gevuld zynde, werd dit uitgedeeld tot
elk zyn ndeel h dt. De Heer WILKINS werd niet vergeeten, en beflooten hebbende geen nifoot to geeven, t by
zyn ndeel op . 't W s een foort v n zuikergeb k, befl nde uit meet en zuiker, gemengd met gefmolten boter, Ghee
geheeten . W s de Ghee niet r ns geweest, bet onth l zou
hem beter gefin kt hebben . Voorts boodt men lien verg derden gezuikerdc Pruimen
n ; en hiermede eindigde de
Feestlyke plechtigheid v n dien d g. Het godsdienilig gedeelte , werd my berigt , herh lden zy vyfm len op el
ken d g .
In eenige gefprekken werd de Veer WILKINS gew r, d t
de Grondlegger v n den A nh ng der Seeks, zekere NANEEK
sAIl w s, die, omtrent vierhonderd j ren geleeden, bloeide . Ily liet een Boek n , door hem in verzen gefchreeven,
't welk de Leerflellingen bev tte door hem gepredikt ; deeze
kw men bier op neder ; d t 'er m r den God is, die lle
ruimte vervult, en lle floffe doordringt ; d t 'er een D g
v n vergelding weezen z l, op welken de Deugd beloond, de
Onde gd geflr ft z l worden . (De Heer WILKINS h dt vergeeten to vr gen op welk eene wyze) . In 't zelve wordt
Moord , Dievery, en lle ndere bedryven, door de lgemeene flem des menschdoms voor misd den gehouden ,
verhoden, en m nt het, d rentegen, de betr ;ting v n
lle Deugden ten flerkflen n ; doch, boven l, lgemeene
Menschliefde en' G stvryheid omtrent Vreemdelingen en
Reizigers . De Leer des Seeks beveelt niet lleen eene lgemeene verdr gz mheid ; m r verbiedt bet twistredeneu
met lieden v n ndere Godsdienflige begrippen .
Indien iem nd eene zuivere genegenheid l t blyken,omin
hunne Godsdienstgemeenfch p toegel ten to worden, gefchiedt zulks gereedlyk. Als 'er vyf of meer Seeks op eene
pl ts byeen zyn, fchoon onder den weg, zenden zy n de
digtstbygelegene B nketwinkel , en koopen een kleinen
voorr d v n een byzondere foort, B t f geheeten ; dit
Zuikergeb k, in zuiver w ter ontbonden zynde, fprengen
zy iets v n 't zelve op 't lyf en de oogen v n den A nkomeIiug ; terwyl de meest kundige de voorn mfte flukken der
MENG . 1791- NO . 2 .
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Geloofsbelydenisfe opzegt, en v n den A nkomeling fvordert cene llerplegtigil:e belofte , d t by zyn leeven l ng
zich v st z l houden
n de fgelegde belydenis . Zy booden den beer WILKINS de intrede in hunne Godsdienitige
M tfch ppye
n ; doch by bed nkte voor die eere, zich
vergenoegende met hun Alph bet, 't gees zy hem verzogten to bew ren ls zyn oog ppel, dewyl het heilige Letters w res . De Heer WILKINS ontdekte d t het weinig
verfchilde v n de Dew ng ri. De T l zelve is een mengzel v n Perfisch, Ar bisch en de S ncritfche T l, met
een tongv l v n Punj h, 't welk eene foort v n Hindo •
mee is, of Moors, gelyk wy dezelve doorg ns noemen .
VERSLAG VAN DE MOSQUES, EN DEN OPENBAAREN EERDIOST,
BY DE TUREEN .

(Overgenomen uit

D'OI{OSSON's Hift . de l'Emp . Othom .)

g is, by de
de groote openb re GeV rydbedsd
g , door hun tot hulde en d nkb rheid n den Al,
Me hometh

nen ,

lerhoogften beftemd dewyl by op then D g den Mensch gefch pen heeft ; doch k n dezelve lleen in de Steden, of in
xegenwoordigheid v n den Sult n, gevierd worden . Men houdt
den geheelen D g niet voor heilig , 't is lleen zo l ng de
Dienst in de Mosques duurt, d t bet Volk den gewoonen rbeid fl kt. Nogth ns houden zy zich niet, gelyk de Christe,
nen, in 't lgemeen, to vrede met de Mosques, lleen op deezen
hunnen S bb th, to bezoeken ; mp r vervoegen 'er zich d gelyks,
om het gebed, by hun N m z geheeten, op to zeggen .
'Er heerscht de grootfle ecnvoudighd
id in hunnen Openb ren
Eerdienst, zo ten opzigte v n den inwendigen Toeftel hunner
Mosques, ls ten nzien v n de kleeding hunner Im ms en de
ndere Bedien ren des Godsdiensts , die nimmer eenig Priesterlyk
Gew d dr gen ; nogth ns k n niets fl tlyker en eerbied inboezemender weezen d n deeze Godsdienstverrigting, volvoerd met
de ililfte en gevestigdtle nd gt .
Niettegenft nde de eenvoudigheid v n lle hunne Tempelen,
l ten de Mosques, inzonderheid de Keizerlyke, niet n , door
derzelver groote uitgeflrekthcid en hoogopgeh lde verwelven,
verwondering to verwekken . De meeste zyn vercierd met fchitterende kolommen v n Porphyr- of M rmer-fleen . De cier den
beft n enkel uit zilveren L mpen en kleine Lusters , fr i gewerkt, omringd door nog kleinder L mpen en Struisvogel-eijeren,w rop pl tzeu uit den Cor n mct gouden letteren gefchreeven zyn .
Eenigc v n deeze Mosques, inzonderheid die
v n Sult n AHMED, hebben gouden L mpeu, ryk met Jwweelen
m-
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emzet. De w nden pronkeh doorg us lleen met Opfchriften
in groote gouden letteren : men leest 'er den n m v n God ALLAN, die der Propheeten, v n de vier eerfle Kh liplls, en v n
de Im ms HASSAN ell HUSSEIN, Zoonen v n ALY . Zy vertoonen
geeue Beeltenis of Schildery ; de Wet, die Beeldhouw- en Schilderwerk uitfluit, wordt llertlriktst gehouden .
Dric voorn mc voorwerpen doen zich in lle de Mosques der
M hozneth nen op.
Vooreerst bet Alt r Mihhr b, 't welk
een holte of nis is v n zes of cht voeten hoog, in den muur gehouwen ,
n 't einde des Gebouws, en tot geen nder einde
dient d n om de ligging v n -Mecc
n to wyzen .
Ten
tweeden , de G ndery v n de Muezzinns, M hhfzll 1Jfuezzinn,
ltoos ter flinkerzyde v n den Alt r. -- den derden, de
Predikfloel, Kzzzfy, voor de Scheyklzs die prediken, fl t twee of
drie fchreden
n de regterzyde v n den Alt r . In de voor.
n mfle Mosques, w r bet prediken, Khouhbe, by den plegtigen Dienst op Vryd g vergund wordt, en op de twee Feesten
v n Beyr m, is een tweede Predikfloel, Illinnber geheeten, l.
leen gefchikt voor den Dien r Kh tzb, die dit gewigtig work
verrigt . Deeze Predikfloel, die vyftien, twintig of drie-en.
twintig tr ppen hoog is, n r gel nge der boogte v n de Mosque,
Il t op eenigen ffl nd v n den Alt r, en ltoos n de flinkerh nd .
De Keizerlyke Mosques, en die de Sult n zomcyds
met zyne tegenwoordigheid vereert, hebben nog eene G ndery,
M hhfill P difidz hy, gefchikt om hem to ontv ngen , en de Klz sod yls, de Heeren v n zyn fl t, to pl tzen . Dezelve heeft
vergulde tr lien, en is ter regterzyde v n den Alt r , tegen over
den Predikftoel v n de Klz tibs .
By d g wordt de Tenlpeldienst verrigt zonder K rsfen of
Fl mbouwen . By de eerfle, vierde en vyfde N m r, krygt men
lleen licht v n de L mpen, die uit bet d k nederh ngen, en do
K rsfen by hct Alt r gepl tst ; deeze zyn doorg ns m r twee,
een ter regter- en een ter flinkerzyde v n de Mihhr b, gefchonken door de Stigters v n de Mosques . Hot fl t egter den godvrugtigen JI,%uhin iznen vry dit get l to vermeerderen door ltoos•
duurende giften ten lien einde to fchenken .
V n hier hebben
zommige Mosques vier, zes, cht, tien en meet K rsfen, ltoos ter zyde v n de twee ecrfle gepl tst,in een rechte lyn, T ngs
den muur ; hot get l loopt, egter, nooic hooger d n cbttien,
negen n elke zyde v n 't Alt r. Ingev lle v n bykomende giften, doer de C igm Bofchy v n de Mosque, in flede v n hot get l
to vermenigvuldigcn, nieuwe en grootere m ken, nit de oude
en nieuwe, in de ged nte v n Fl mbouwen z mengefleld . De
K ndel rs zyn meest l v n koper, weinige Mosques hebben zilveren ; die v n St . Sop u heeft 'er twee v n louter goud : een
droevig gedenkteken v n den butt in L'or.g r_ve beh ld, toen Bud , de Hoofdf' d, in de h nd2n viel v n SOLYMAN DEN I. Dit
is lth ns hot Volksbegrip, en bet denhbeelddcr Dien re l die in,
deeze Mosque den dte st vwlgtetl.
F 2
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In lle de M 'zozneth nfche Tempels zyn geen zitb nken of ftoelen ; derzelver gebruik zou ftrydig weezen, zo met de gewoonte
deezes Volks ls met den rt v n hunne Godsdienstverrigtii gen,
die in buigingen en nederliggingen beft t . Grooten en geringen
zitten, zonder onderfcheid, op m tten of c rpetten, die een geheel
j r door in de Mosques leggen ; dus treedt 'er niem nd in zouder
zyne overmuilen 's winters en zomers n den ing ng to l ten .
Op hunne twee Feesten v n Beyr m en de V ste, R m z nn,
hebben zy geen openb re Schouwfpelen of Verm klykheden ;
hunne Feestd gen, die flegts %even d gen in een geheel J r
zyn, brengen zy in deftigheid en rust door . Hun eenig verm k
op die d gen beft t in l ngz m w ndelen, t b k rooken, koffy
drirkeu, en z men to fpreeken over voorkomende onderwerpen .
Veelen under de Crristenen zouden zod nige C rniv ls g nsch
flier regtzinnig vinden ; en indien deeze Feestd gen der Mufulm nnezz verre zyn v n hunne goedkeurende bewondering to verdienen,
veel min zouden zy fm k vinden in de V ste v n R m z nn ;
ft nde de dertig d gen d t dezelve duurt, onthouden zy zich
volftrekt, v n zonnen op -, tot zonnen onderg ng,v n lien voed.
zel ; zelfs geen drop w ters gebruikende .

WAARNEEMINGEN OP DE VERZAMELING VAN LICHAAMEN, GEPLAATST IN DE GEtCLFZELS, TOEBEHOORENDE AAN DE
MINNEBROIDERS EN JACOBYNEN IN TOULOUSE . Door
den Heer DE PUYMAURIN .

(Uit de Hifloire & lltewoires de l'dc dcmie Roy le

Tozzlotife.)

n de Kerken , n de Kloosters der Minnebroeders en 7 cobynen
to Toulozzfe `toebehoorende, zyn eenige Gr ven, w rin de
J r nederg-legde Lich men geene verrotting onderg n . Men
veronderfleir, d t de k ik, tot bet bouwen der Kerken gem kt,
ter p! tze, w r deeze Gr ven zyn, gebluscht en l ngen tyd
bew rd is . W nneer men deeze Gr ven ledigt, vindt men de
Lykeu onverteerd, zy worden in gewelven gezet, en fl n overeinde tegen den muur . A n bet eene einde deezer vertrekken is
ten hoop Beenen, Armen en Hoofden, zo wel bew rd, d t ze
tene pl ts in het K binet eens Outleedltundigen verdienen .
De Ingew uden, met de zenuw . , pees . en kr kbeen gtige
deelen, zyn ver nderd in eene zelfft ndigheid die n r vermol .
-zemd bout gelyrt, en, gelyk 't zelve, vuur v t ; doch deeze
verv lt tot flof op bet drukken,met do vingeren : deeze byzouder .
held nogth ns is toe to fchryven
n de doorvreetende myter . De
Oot,leden, Lippen , Ooren en Tong zyn we! bew rd ; doch vertoonen zich , zo wel ls de huid, gelyk droog en gefchrompehd
leder , de Neus, T nden en N gels zyn n uwlyks eenigzins veroderd ; bet Brein is cen geel poeder, n r z gzel zweemende,
zon-
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zonder r nk of fm k ; in eenige zyn de groote Zenuwen en
Bloedv ten nog geheel : de Beenderen behouden derzelver v stheid ; doch zyn zeer lilt, en de grootfle deezer Mummies, (w nt
zo m g men ze noemen,) fchoon vyf voeten en vier duimen
hoog, woogen niet meer d n tw lf ponden Troys gewigr .
rd geblee't Gel d en de Weezenstrekken zyn zo wet bew
ven, d t men voorbeelden gezien heeft v n Perf'oonen, die h un .
n o Vrienden en Bloedverw nten herkenden : men wil, d t de uir.
drukking op bet gel d getel .end , in bet ontz glyk oogenblik
der ontbindinge, floods overblytt . Niers, zegt de Heer
DE PUYAIAURIN , k n treffender zyn voor den Wysgeer en Zedekundige, d n deeze verz meling v n Dooden in derzelver onderfcheidene ged nten . Schrik, Pyn, W nhoop, Hoop, Gerustheid en Vertrouwen, merktekenen veeler Gel d . De meeste
weezenstrekken zyn mism kt en leelyk ; doch d r worden'er
gevonden die eene Bed rdheid en Gerustheid nduiden, welke
bet troostryk denkbeeld inboezemen , d t voor lien bet uur des
Doods geen tydilip is v n llcn uwdheid of Schrik .
Men verh it, d t de beroenlde MAUPERTUIS, die een j rvddr
zyn dood zich to Touloufe onthieldt, menigm l een bezoek flei
in deeze Verz melpl tzen, 't geen hem doorg ns bet overige
v n lien d g zeer ernflig en peinzend m kte . Dewyl de z men
trekking v n bet vel des ngezigrs n eenigen deezer Dooden
een gliml chend gel d geeft, vioeg ietn nd, die geestig wilde
Zyn, rm MAUPBRTUIS, „ w rom deeze Dooden l chten?"
m de Leel'e:u.'en, g f MAUPERTUls hem ten ntwoord .
J

0

N A S.

(Dicht :re :;g T fereel.)
De Donder broint, de ftlixem fchittert, en
l!e de Winder verheffen zich omm flryd tegens cik nderen ;
de fchuimende B ren worden omhoog gedrceven , ze ontblooten
den bodem der Zee, en
ryzen tot n de woiken,
de
dood n dert.
Nu zien de Zeelieden met tgryzen op hunne
voorheen bedreeven d den terug
hun cooed verfl uwt, erl
verkeert in een° w nhoopigen fchrik hunne b rren fiueltcn
weg v n ngst en vrees .
M r
geene tr nen, geene
gebeden, kunnen den florm doen bed ren . Zy werpen hunne
fch tten in de diepte .- y ontl sten hun, fchoon ryk gel den, reeds zeer befch digd, V rtuig ; en
rekenen de hoop
v n behoudenis met de opoffering, eener kostelyke l dinge niet
to duur gekogr.
D n, ch! de ftorm blyft derm te woeden, d t de hoop op redding door geen fch tten to koopen zy.
Nu v tten zy den beevenden Propheet, en florten hem, oni
zig zelven to behouden, neder, in bet ziltige n t .
Hy
zinkt
de golven firoomen met geweld over zyn hoofd,
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fluiten zig to f men .
Hy wordt onder de dooden
en
M r - de groote Beflierder der Wereld
gerekend .
ziet v n boven , nit den hoogen Hemel, met een goedgunflig
oog op hem neder, bedekt zynen knegt met zyne gen dige h nd,
beveelt de woedende N tunr zig to ftillen . Hy
en
bel st de b ren vreedz m pl nts to m ken voor zynen knegt,
of hem fch deloos in eene z gte omhelzing to wentelen .
fly breidelt de Mouflers in de diepte : de Monflers blyven eerbiedig op eenen ffl nd v n Jon s ; bun trek tot voedzel zwigt,
terwyl zy hunnen proof zien .
Zy nfchouwen den
vreemdeling
en fpeelen rondsom hem, zonder hem n deel
'Er gebeurt eindelyk een hem geheel betoe to brengen .
De Heer der N tuur zendt zyn lvermo .
w rend wonder.
gend bevel in de diepte, en roept
eenen zeer grooten
Visch .
Het ontz glyke Gedierte komt op bet oogenblik,
met eene vreeslyke vertooning, to voorfchyn .
Hot fpringt
op v n blydfch p, en doet, met zyne m gtige tuimelingen, de
Zee fchudden, zo d t bet geklots der b ren Hemel en A rde doet
d veren . Bet kleurt bet opgeworpen z nd en bet rondsom
hem fluivend w ter, met zyn bloedkoleurig uitgefpooten vogt en dryft over zw re golven n r de ver fgelegene ftr nden .
Gelyk eene A rdbeeving, w nneer de opgeflooten lugt worftelt,
om een uitg ng to vinden, de A rde doet g pen, en h r middenpunt blout legt, even zoo fp lkt de Visch bet ontz ggelyk
gev rte zyner k ken op . De Propheet befchouwt de
fpelonk met verwondering ; .- by meet, op het oog, des
Diers monfler gtige t nden, die reeds v n verre zigtb r zyn,
f, -- en - fl t , in eene fchrikkende vervoering, zyne verb sde oogen v n de eene n r de ndere zyde . Intusfchen flokt hem
bet verv rend Diet eenskl ps in zynen B lg, en de Propheet
vindt zig oogenbliklyk gehuisvest in eene groote ruimte, die hem
ter donkere fchuilpl tze verftrekt, en hem veilig de rollende
golven doet klieven .
V n zynen eerflen treffenden fchrik eenigerm te herfteld,
meet bed rd,
zendt by vuurige fmeekingen ten Hemel,
nu hoort by , onbevertrouwt by op Gods hoede,
fchroomd, den Noordenwind loejen, en de Zeeb ren klotzen :
vry v n vrees zweeft by in den Visch over de vloeib re W ftort met denzelven in de fteilfte
terbergen heenen, of
d r
diepte, d r de flille w teren zich nimmer beweegen ;
de Bergen der A rde hunne grondvesten hebben, en de h ellen.
de Heuvelen, in eene vreesfelyke fch duw, of flikdonkere duis.
ternis , liggen. Hy demt d r nooit dieploot reikte, en
zweeft, met den zwemntenden Visch, gerust l ngs de p den des
doods .
Twee wonderb rlyke n chten en d gen doolt by dus door
m r, ten derden d ge,
Bosfchen v n korn l en z nden ;
zo ls de d ger d de Bergtoppen met zyne fchuinfche ftr jen vergult, en op de b ren fpeglt, klimt bet Zeemonflex ui ;
de

1 0NAS .

82

de diepte, verheft zich op de oppervl kte der w teren, n dert
nd, en ontl st zich v n zynen dus L ng geherbergden
her Br
G st, then by op her drooge uitwerpt .
V
R
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ZEDELYKEBEDENKINGEN .
l men met geduurig kl gerr, met een onophoudelyk gemor,
Z
zyn lot kunnen verbeteren? Z l ons fortuin een gunflig gengev llen,
i t n ons vertoonen, ls wy, door tegenheden

de h nden fl p l ten h ngen, en niets doen d n getl dig kl gen g
Wy worden 'er even zo min door gered, ls een Kr nke gered
Hy, die een l st
word door zyn onophoudelyk ileenen .
gewillig torst , dr gt flegts de helft v n deszelfs gewigt . Eene
Zieke,die geduldig lyd zonder veel gefleen ofongeduurz mheid,
voelt m r de helft v n zyn lyden . D n een Kr nke is verpligt
Even op diezelfde
zich v n gep ste middelen to bedienen .
wyze moet iem nd zyn ongunflig lot tr gten to verbetefen, met
zyne uiterfle poogingen n n to wenden, om lles by de h nd to
v tten, w r zyn pligt vordert, en tot d t oogmerk dienen k n .
De eene mensch m g zich zo veel boven den nderen l ten
voorfl n ls by wit, wy worden lien in eene n tuurlyke evengelykheid geboren . - Geen r ng, geen N t, geene heerfch ppy is by den mensch , ls by zyne intrede in de W ereld
De eene is tfiet minder vry d n de nder :
By
duet .
her
de geboorte zyn wy lien elk nderen volm kt gelyk
her beneemen v n zyns
heerfchen over zyne medefchepzelen
hetonderdrukkenv nzynenEvenmensch-N stens vryheid
bet invoeren v n Sl verny , is eene verkr gting v n de N tuurDeze evengelykheid word nog veel kl rder gezien
wet .
by zyn dood .
Her gr f neemt in eens lle onderfcheidin .
gen weg :
Hier is de Heer gelyk
n zyn Knegt ;
n zynen Koning
en de Tir n gelyk
de Onderd n gelyk
n zynen Sl f.
Her g t niet ltoos door, d t her n tuurlyk kw d hier in deze
Gewesten her zedelyk volge . Deugdz men hebben wel eens
to worftelen met de bitterfle tegenheden ; met fmertelyke r mpen ;
met drukkende ziekten en kwellende elenden ; terwyl her den
Godloozen wel, terwyl her hem voorfpoedig, g t . D n her is
nocht ns veni l , j een n tuurlyk gevoig v n her pleegen v n w n •
bedryven , d t ze tydelyke r mpen en tegenheden met zich fleepen .
De Godloozen brengen hunne d gen veel l niet ter helft, terwyl
ze in die' nog to worflelen hebben met de treffendfle elenden .
Een losb ndig leven put gewooniyk de kr gten uit, verteert
vleesch en gebeente, en doer den menschl veel l, rm en berooid, vroeg ten gr ve d les .
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Het Geheel l is een llerontz ggelykst gev rte, en ik geloof
niet d t 'er iem nd zyn k n, die, her zelve met eenige oplettendh eid betr gt hebbende, zich niet moet verb zen, en in verwon&ring ls wegzinken over de grootheid v n deszelfs M ker?
Men verlustigt zichzelven in deze overdenkingen! , Her
1-ieel l is een toneel v n wonderen, in lle welke men een nt l
v n bewyzen ontdekt, voor de lles to boveng nde oneindige
M p ; voor de ondoorgrondelyke diepte der Wysheid ; voor de
onncf euilyke wegen der kennisfe v n den oneindigen Schepper ;
die to wonderb r is, orn door cen eindig vernuft volkomen gekend to worden .
If et Geheel i is eene onuitputtelyke bron,
die de fcherpzienfle N tuuronderzoekers nimmer zullen uitput .
Oneindige Schepper 1 w r zyt gy groot, die een
ten .
werk gewrogt hebt, dot 's mcnfchen vernuft zulk een' ryken
yoorr d v n befpiegeling verleent !
Uit voorg nde misfi gen leerc de mensch , w nneer by oplettend- genoeg is , best zyne gebreken verbeteren ; d n geene
beter d n die v n uderen zyn in floor om ons to leeren, en tot
voorzigtigheid op to fpooren . W nt, nit eigenliefde, gebeurt her
dikwyls , of d t wy onze eigen inisfl gen niet bemerken, of dot
wy, l worden ze ons door nderen onder 't oog gebr gt, to
weinig edelmoedigheid bezitten, om ze d delyk voor misfl gen to
erkennen . Wy bedekken niet zelden onze gebreken, en trekken
voor onze misfl gen her h rn s n .
Hoe menig wel opgepronkt hoofd is v n een j mmerlyk flegten
inboel voorzien! Welgepoederde lokken zyn geene bewyzen v n
Eer zou men de dikverw rde h irbosfen
een fr i vernuft .
houden ktmnen , ls tekens v n verw rde herzengeftellen .
Her piepend en huppelend S letpopje, her hooiligt Jonkertje,
met zynen verw rden bol en met zyn vl sb rdle, loopt in een
lugtig zomerkleedje, l zingende, trippelend, over flr t ; is zo vief
of levendig, dot men icder oogenblik verw gt dot by z l g n
Zynn vcrfl nd is even Aug en ligt ; her heele
vliegen .
m nneke weegt Been sje zw rder d n een ligte pluim ; en ,
even gelyk een d nzende mug om de k rs vliegt, k n men
hem been en weer zien fpringen en d nfen om de mooi opge .
fchikte S let-Juffertjes . Dit doer by veel l om zyne viefheid to
toonen, met zyn fchitterend gew d to pronken, en met zyne
witgepoederde vlerkjes rondom her Jufferfch p, en longs de trotfche, pronkende en l gchende Coduetten, to vliegen , en to fl dderwieken .
C . V. D, G,
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De ziel des Lni rds is Legeerig ; dock d r is niet : tn
ziel der hlytigen z l vet gem kt worden .
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de Luiheid of to r den, en een werl z m Leeven
ntoonen , d t een ledig
n to pryzen , z l ik
Mensch , in
lle opzigten , dw s en n3isd dig teflens
h ndelt . Uit drie voorn me gezigtpunten f'r lt ons dceze w rheid in de oogen . --- fly leeft niet voor GOD,--by leeft niet voor de Wereld, -- by leeft niet voor
zich zelven .
fly leeft niet voor GOD .
De groote en wvze
Schepper doet niets to vergeefsch . De minfte optnerkz mheid moet cen ieder overtuigen, d t by tot cenig nut
einde op deeze W ereld gepl tst is . 's Menfchen n tuur
dr gt geen merktekens v n nietsbeduidenheid of verw rn het hoofd der Scheppinge, hier be .
loozing . fly is,
neden gepl tst, bedeeld met een grooten voorr d v n
bekw mheden en vermogens . De Rede fchenkt hem de
gewigtigfte ontdekkingen wegeus zyne beftemwing , de
Openb ring breidt dezelve nit en bevestigt ze, d r dezelve hem onderrigt, d t by gefchikt is, om , by tr ppen,
tot eene hoogere \Tolm ktheid op to klimmeu, en een
n nzienlyker r ng onder de redem gtige Weezens eenm l
to bekleeden . K n de v1ensch, in zulk een ft nd, zo on .
derfcheiden, zo bevoorregt, zo begunftigd door de h nd
zyns Scheppers , denken d t by verfchoonelyk h ndelt,
ls by n geen vordering ft t , geen nuttig einde zich
voorftelt, en tot niets nders Iceft d n oni in v dzighcid
zyne d gen to l ten
frollen, onder het gebruik v n 't
Cz
meeu
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rde hem, sevens de Dicten des Velds, ople6
geen de
't Pefl n is cen heilig p nd ; wie 't zelve dus
vent?
misbruiht en verfpilt is ongetrouw
n den Schenker,
Ziet rondsom u, 't Heel l is vol leevens en beweegens e
\Verkz mheid is, om zo to fpreekcn, de gefleltenis der
NN tuure . Niets fl t flit . De Hemelfche Lich men, en
w t op A rde en in de W teren is, bewecgen . Zou d n
de Mensch, to hidden v n dit woelig tooneel, lleen le.
dig blyven? Voegt bet hem lleen bedryfloos to weezen,
d r hem zo veel to doen ft t, d r hy, in veelerlei opzigten , zyn eigen n tuur k n verbeteren , de Eer v n
COD , zynen Schepper, bevorderen, en zyn
ndeel tot
bet lgemeen goed toebrengen?
N uwlyks is 'er eenige
ndoening in bet Menschlyk
H rt n tuurlyker of lgemeener, d n de bewustheid d t
n GODS verfchuldigd is . Die bewustmen rekenfch p
heid k n de fnoodfle niet geheel uitroeijen : byk ns lle
Volken flemmen z men in bet geloof, d t 'er een tyd to
komen fl t, w rin de Alm gtige over zyne Schepzelen,
ls Regter, z l zitten . 't Voorgevoel bier v n werkt in
elks boezem . "t Geweeten heeft reeds een geregtshof opgerigt, w rin, by voorr d, bet nfl nde vonnis wordt
ttitgefprooken . D t wy ons d n zomtyds in ern t'Lige overweeging voor die Regtb nk pl tzen , en overweegen, welk
eene Ver ntwoording wy zullen kunnen geeven v n otis gedr g,
n Hem, die ons in eenen Proefft t gefleld heeft .
Ik ftelde u," mogen wy ons verbeelden, d t de groote
H rtsregter ons toevocgt , „ Ik flelde n in eenen fl nd ,
• w r gy veel gelegenheids vond tot bedryf, en bet m • ken v n vorderingen . Gy hebt uw pligt geleerd en ge• kend . Gy leefde, omringd v n nderen, die gy nuttig
„ hebt kunnen weezen . Ik fchonk u gezondheid, tyd ,
„ en veele ndere voordeelen . W r zyn de vrugten v n
„ de T lenten u verleend ? W t goes hebt gy 'er mede
„ ged n voor u zelven? W t goed n uwe N tuurge„ nooten ? Hoe hebt gy be ntwoord
n uwen leevens„ H nd en beflemming op de Wereld ? Toon eenig blyk
„ d t gy niet geheel vergeefsch befl n hebt !"
L ten zy, die th ns geen werkz m leeven leiden, die een
l st voor de A rde zyn, bedenken, welk een ntwoord
zy op zulke ontzetteude vr gen zullen geeven .
nderen, De Ledigen leeven even min voor de
Ten
Wereld en hunne Medefchepzelen ls voor GOD . H dt
eenig Mensch bet regt on lleen to fl n, om on fh ngelyk
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jyk to zyn v n zyne N tuurgenooten, d n mogt by den-

ken vryheid to hebben om zich in eenz me ledigheid
,its to begr ven, zonder ver ntwoordclyk to weezen n
nderen wefgens deeze Leevenskeuze. M r op den geheelen A rdbodem befl t geen zulk Mensch , v n den
Ko piny op zynen Throon tot den Bedel r in zyn fcb mele Kluis . Wv zyn lien, door verfcheide betrekkingen ;
n elk nder verbonden ; betrekkingen, die cen keten v ts
onderlinge fh ngelykheid v n elk nder vormen, en reikt ;
Ei n den hoogflcn tot den l g ten (l nd, in de M tfch ppy. De orde en 't geluk der Wereld k ? niet bcw rd
of bevorderd worden, zonder een gelt gen oniloop v n
vverkz me Fiigten en Dienstbetooningen,_ die elk op zyn
beurt moet verrigten . De Grooten zyn niet min fh ngelyk v n de Minderen ; d n de Minderen v n de Grooteno
Elk hebben wy wederzydfche eisfchen ; en by, die, in ee-~
nigen leevensit nd, weigert het zyne to doen, en zyn ndeel
n 't lgemeen geluk toe to brengen, vcrdient, ll
ecn onw rdig lid , nit de M tfch ppy verb nnen to worden . Indien ieni nd Wet wil werken dot izy ook niet eete ;
leer rt Apostel PAULUS (-) . Indien by niets wit doen
otn de dogmerl:en der Z menleevinge to bevorderen, heeft
by ;;een refit om nu de voordeclen v n dezelve to deelen :
filen heeft wel eens veronderffeld, , d t Vlytbetooii en
N rfligheid ; Pligten w xen v n de Armen , lleen gevordcrd, en d t de Ryken bet voorregt h dden om Ledigg ngers to weezen . Doch deeze veronderf'elling is zz
verre v n door de Rede gebillykt tc worden, hoe dikwyls
dezelve ook met de d d pl ts grypt, d t, hoe hooger
iem nd in de 1Vereld verheeven is, hoe meer zyne verpligting om nuttig to weezen wordt uitgebreid . V n verfcheide k nten vermenigvuldigen de vorderingen v n 1Verkz mheid : de kring zyner Pligtsbetr gtinge verbreid zich
ller .vegen : Zelfs, veronderfleld zynde, d t by ontfl geri
is v n de verpligting om iets to doen ten voordeele v n
zyne Minderen ; veronderfleld zynde, d t de betrekking
v n Meerderen tot Minderen vernietigd w re, d n z l d
betrekking tusfchen Gelyken Heeds overblyven . Indien
geen Mensch zy, hoe hoog in r ng verheeven , of by
h ft tnenigwerf de goede dienflen zyner Vrienden ridodigi
k n by d n denken d t by bun ter vergelding niets' vcr-'
fchuldigd is? Ir n by zyne rmen in loge bedrvflo+c5iIek
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z menvouwen, en verw gteu door nderen gedicnd to 2u!Lu worden, ls by niets wil doen ten dienfle v n nderen .Suhoon 'er geen ndere flem w re , die ons tot Vlytbetoun roept, d n de betrekking w rin een ieder fl t tot
zyn eigen Gezin, moot deeze lleen den Ledigg nger doen
bloozen . Geeft by voor, deezen to bominnen n welken by
met de tedeifle b iiden verbonden is, en z l by nogth ns
geene mocite nwenden tot hun onderhoud, tot hun verbetcring? Hoe zedeloos, hoe wreed eene rol fpeelt by, die
in gem kiykheid fluimert , terwyl de noodwendigheden en
behoeften v n een fchreiend Huisgezin to vergeefsch om
zynen rbeid fchreeuwen? Is deeze een Echtgenoot, is deeze een V dcr, w rdig om die heilige n men to voeren?
Hoe veeler flemmen zullen ten l tflen d ge tegen hem getuigen? D t de zod nigen de ontzettende t l der Christlyke
Openb ring hooren, en beeven : Indien iem nd zyn eigen

z ken en die v n zyn huis niet bezorgt, die heeft het geloof verlochent, en is erger d n een ungeloovigen
Eindelyk . De Ledig rt leeft voor zich zelven even min

ls voor de Wereld . 't Is, inded d, op cen lynrecht hier
tegenovergeflelde wyze, d t Perfoonen .v n dit Ch r cter to
werk g n . Zy verbeelden zich, d t zy, hoe gehrekkig zy
in 't fluk v n Pligtsbetr gting ook mogen weezen, ten minflen
met hun eigen genoegen en zelfvoldoening to r de g n . Zy
l ten de woelingen des leevens n nderen over, en vleijen zich zelven, zo ls zy w nen , neder in den fchoot v n
genot en gem k . Doch l ten wy deu Lui rt v n n der by
bezien, et} toonen welk cen elendig fchepzel by is, - d r
by de deur voor lle verbetering fluit - d r by die voor
lle verdervende dw sheid openzet , en zich v n lien
w r genot des verm ks verwydert .
De Lui rt fluit de deur voor lle verbeteringen, zo die
de Ziel, hot Lich m, ls de Middelen betreffen . De
Wet onzer N tuure, de voorw rde onder welke wy, v n
onze geboorte t', liggen', is, d t niets goeds of groots,
z onder rbeid of m oeite , k n verkreegen worden . De Voorzienigheid heeft op lle dingen prys gefleld, en de prys
op vordering is rbeid . Vlytbetoon moge , 't is w r,
zomtyds to letu flelling ontmoeten . De loop moge niet ltoos der Snellen, noch de Jtryd der Helden weezen . Doch
her (Y t egter v st, d t, in den gewoonen loop der din;,en , zonder flerkte geen overwinning beh ld, geen prys
in
(k) i Timot,' . V . 8 .
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in bet renperk t ewonnen k n worden ., In lien rl e'd , zei;t
.ALOMO, is otiverfchot (*) . Indien wy, of op de verbet ;'ring dcr Ziele, of op de gezondheid desLich ms lcttc,,,
het b1~kt d t oefening het grout werktuig is om dte i,c ;de
to bevorderen . Luiheid verzw kt en Ziels- en Lick ,zm= .vermogens . Gelyk dezelve kw len teelt in het d ei lv~ ;
geftel, zo brengt zy de, vermogens der Ziele in een dontilyken fl p, die, in korten tyd , Let fchr nderst ver1u ; 4
op dene hoogte brengt met Let gemeenfke vcrtl ncl . 1 :,'
groote verfcheidenheden , Welke onder de Alenichen p! t.,
grypen, zyn niet zo zeer toe to fchryveu
n ecie on( eifcheiding welke de N tuur getn kt heeft in derzelver o v°fpronglyke vermogens, d n wel n de meerdere N nrttigheid, w rmede zommigen die vermogens fterker ingkweekt hebben d n nderen . Tot Been nut bezitten WV
de z den v n.z veele groote bekw mheden ls wy ze oirngekweekt h ter. 't Is niet Let verhoolen bezit, m r
Let werkz m betoon , 't welk d r n w rde byzet .
Duizenden, door tr gheid in ver gtlyke duisternis we,eezonken ., z®uden met luister gefchitterd hebben , indicn
Luiheid de uitwerking v n lle hunne vermogens niet verydeld h dt .
In f1 ede v n voorw rds to fpoeden, gn t lles by dcui
Lui rt gterw rds . Hy krygt een ver gtensw rdig Ch r c`Ier . Zyne middelen korten op . \V norde en ongeregeldheid kenmerken zyn geheelen R nt . A nfchouw met
welke leevendige kleuren de wysfte der Koningen den toei nd diens M ns tfchildert . Ik ging voorby den
er
u

eens Lui rdr, en voorby den wyng rd v n een verft ndeloos Mensch, en ziet by w s geheel opgefchooten v n dzsteZen, zyne gedd nte w s met %etelen bedekt, en zyn Jteenen
fcheidsmuur w s fgebrooken : ls ik dit
nfehouw4e n tn i.ti
bet ter h rte, ik z g het en n m onderwyzingen
n (t),
'Fe midden ook v n die ongelegenhcdlen, welke de Ledig-

heid h ren Dien reu duet oveikonm n, nm eten zy zich n
ontelb re kwellingen onderwerpen , welke nooit misii it
hun fch ndelyk gedr g to vergezellen . Zy mogen ft t m ,
ken d t zy zich verfin d zullen zien by lle deugdz men
en veri ndigen , en ver gt by Let welv rend deel des
Menschdoms . Zy moeten verw gten d t zy gter n zulw
len komen by elk tnededinger in R ng en Middelett . Zy
(t) Spreuk. XIV. 23 .
XXIV. 30, 31, 32 .,
( )
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zullen tot vernedering genoodz kt worden voor de zod nigen, nu verre l;unne i\Ieerderen in de i''ereld, die zy
voorheen yerfin d zouden hebben ls hues Gelyken to
grocten . ---r- Is bet in deezer voege d t een Mensch voor
zich zelven leeft? Zyn dit de voordeelen, welke wykunren verw gten in den fchoot der Ledigheid to zullen ntref
fen? Dit dons moge, in den beginne, z gt zyn : 't z l welh st met ontelb re doornen overfpreid worden . Hoe L ng
zu!t gy Il pen, d Lui rd ! w nneer milt gy opfl n ? Nog

bet weinig fl pens, nog een weinig f-uzmerens, nog een 1ve2=
rig h ndvouwens, l nederliggende , zo z l nwe rntoede u
gverkonen ls een w ndel r, en veelerlei gebrek ls een gew pend m n (*)! Doch dit is flegts een gering gedeelte v n

de elenden, die de Lui rd zich op den li lze l dt .
Terwyl by de deur voor lle vordering en verbetering toef11,it, zet by dezelve wyd open voor de verdervendfle dw sheden . De Mensch k n nict ltoos ledig weezen . Zyn
clrif en moeten op iets werken . Geeven wy n dezelve geen,
cl> sten rbeid, zy zullen ongetwyleld tot ongeregeldhedeA
uitfp tten . W nneer ivy onledig zyn in 't goede is het
kw de Heeds by de h nd . \Vie op zyn gedr g let z l toe.
tlemmen , d t uuren v n ledigheid ltoos de gev rlykfle
uuren voor de Deugd w ren . D n ontflonden er misd dii
ge begecrten , firoode ontwerpen , die, volvoerd , bet volgend lceven verbitterden o ' En zyn oogenblikken v n Ledig 7
heid gev rlyk, hoe zeer is d n hebbelyke Ledigheid niet
to dugtcn . Hebbelyke Ledigheid ondermynt in flilte lle
deugdz me gefleldheid der Ziele . Meer geweldige Driften
volbrengen h ren loop, en neemen d rmede een einde : zy
zyn gelyk
n de fhelle w terbeeken, (lie fchuimen, zwellen, en lles w t 'er in voorkomt medefleeptif ; dock, oevers
overflroomd hebbende, ophcuden verdere vernieling n to
regten, cn llengskens weder binnen de oevers treeden,
tv nnccr bet toebr gte n deel k n herflcld worden . Ledi heid is gelyk n een tr g vloeiende, flinkende, flroom, die
in cen poet ver ndert, vergiftigende pl nter en dieren voedt,
on gelicel bet omgelegen l nd met pestd mpen vervuld . Emmns
de ziel befmet hebbende, l t zy geen gedeelte gezond ; en
veroorz kt tefens n bet Geweeren die ongcrustheid niet,
'yvclke d rin flouter misdryven dikwyls veroorz ken . De
kw
l, d rdoor ngebr gt , is inkruipend en verr dlyk,
4n , to dicr oorz ke , to gewisfer doodlyk .
V04
($) Spresrk, XXIV. 33, 3h~.
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F-en bellendig uitwerkz v n de Ledigheid is, d t dezelve
de llriften voedt, en bygevolge onze eisfchen tot voldoening
v n dezelve doet ngroeijen ; terwyl zy teffens ons ongelukkig berooft v n de gefchikte middelen om
n die eislchen
voldoening to fchenken . Vcstigt zich de begeerte v n een
Vlytigen op Rykdom,A nzieu,ruimen overvloed v n deGenoeglykheden deezes leevens, by k n , l ngs eerly ke en ben dezelve genoegen fchenken . De Lefl nb re wegen,
digg nger heeft , met den Vlytigen , dezelfde begeerten .
dock derft dezelfde middelen om zyne oogmerken op eene
ornfchuldige wyze to berciken . Fly moet, derli lven, door
bedrog of geweld, zoeken to verkrygen, w r by door vlyt
niet k n verwerven . V n bier de oorfprong v n de menigvuldige misdryven, die de Luiheid d gelyks doer gebooreii
worden ; en zo zeer veel toebrengen om de goede orde en de
rust der M tfch ppye to ftooren .
In 't lgemeen k n
men de Kinderen der Luiheid tot twee onderfcheide r ngenn
brengen ; doch beide mogen ze, met bet hoogfte refit, Kinderen des Duiveis heeten . 't Zyn n mlyk de zod nigen,
die, buiten ft t om eenige pooging to doen, wegzinken tot
eene volftrekte l gheid v n Ch r c'ler, en den tyd geheel
met drinken, flegt gezelfch p en bet voldoen tier 1 „fle ]usten doorbrengen, tot d t rmotnc{e of ziekte bun wegrukt -.
't zyn dezulken , die , cenige overblyfzels v n kr gt behouden
hebbende, door hunne driften n ngezet worden em de h chlykile fl ppen to doen, tot herftel v n hunne vcrw rloosde
en verteerde middelen . W uneer zv her fpcl to b t neemen, om, v lsch fpeelende, de onkundigeu op to ligten,
Qf de wegen onveilig m ken, door roof en diefft l to pleegen .
L ieden v n deeze foort vullen onze 6ev ugenhuizen op, en.
prediken dikwyls v n onze Engelfcl e Sch votten, voor de verg derde menigte, de heillooze gevolgen der Ledigheid,
welke bun in 't einde ecnen fch ndvcllcn dood berokkent .
Eindelyk, hoe gev rlyk de Ledigheid ook moge weez tt
voor de Deugd , heeft dezelve egtrr geene Geneugten ,
welke h r vergezellen ? M g men niet zeggen , d t zy
h re A nh ngers ontheft v n de ngilige zorgen der Wereld, en c n bet gemoed eene voldoening fchenkt, vergeefsch gezogt to midden v n de woefingen tens hezigen
en werkz men leevens ? - Dit is een voordeel 't geeri
wy lth ns der Ledigheid Diet toekennen . Geen verft ndig Mensch pleit voor onophoudelyken rbeid . Ontfp nning v n den d gelyl:fchen rbeid, ru,,tneeming vordert
le N tuur, en lent de Deugd gercedlyk tee M r wy
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beweeren, d t niets een grooter Vy ndinne is v n een vrolyk en ngen m genot des leevens, d n hebbelyke Bedryf~
en \Verklooshcid . Hy , die niet weet w t rbeid betekent,
heeft mok geen deukbeeld v n verkwikkende uitfp nning.
't Geluk des menschlyken leevens h ngt of v n bet geregeld
voortzetten eens lollyken oogmerks, 't welk onze kr gten in
werkz mheid houdt . Ons geluk befl t meer in de n j ging 3 d n in 't bezit, v n eenig tydlyk good . Rust is ngen m ; doch 't is lleen nit hoofde v n den voor f geg nen rbeid, d t deeze de rechte
ugen mheid ontleent .
\V nneer men de Ziel toel t in ft ge werkloosheid to blyven, verv llen lle de vermogens : welh st kwynt ze, en
bet verm k, 't welk zy zich nit de rust voorielde, eindigt
in verveeling en lustloosheid . Hier v n kunnen zy een onwr kb r getuigenis opleveren, die, n een groot gedeelte hens leevens in werkz m vlytbetoon doorgebr gt to hebben , zich heg ven tot een flit leeven . D rin w nden zy
cen P r des to zullen vinden ; doch troWen 'er niets
n
d n een dorre ZVoestyn . De tr glyk voortkruipende d gen liepen op eene verveelende eentoonigheid ten einde .
Mcnigm l herd gten zy n de uuren, de fuel omloopende
uuren, genoeglyk befleed toen zy op het woelig toneel der
\Vereld hunne rol fpeelden .
1Vy beroepen ons op een ieder, die de minlle Menschkunde bezit, of de ledigen d n of de bezigen 't meeste genot v n zich zelven hebben? Vergelykt dezelve in him huislyk bedryf ; vergelykt hun in de gezelfch ppen, en merkt
op, by wien gy bet meeste genoegen, de gulite vrolykheid,
befpeurt, wie de lustigilen zyn en de opgeruimdflen . Terwyl de n rfligen en rbeidz men bet gezellch p verleevendigen, zyn de v dzigen en bedryfloozen niet lleen zich zel .
een, m r ook lien die tot hun betrekking hebben , ten l st ;
cen w ig voor de zod nigen, die zy met hun kwynend byzyn verveelen . Voor wie v lt de tyd l nger en moeilyker
door to brengen d n voor den Nietsdoencr? Vie voelen
zich flerker met zw rmoedigheid gekweld, en zich meer
genoodz kt om lle hulpmiddelen tegen zelfverveeling to
zoeken? Ledigheid, wel verre v n rust to b ren, g t
zw nger v n onrust, veroorz kt onvoldoenb re kwellingen, en teelt een ongem klykheid v n
rt die de bronnen
v n lien genoegen opdroogt .
I-let bygebr gte moot ieder denkend Alensch overtuigen ,
v in de dw sheid, de misd digheid en elende der Luiheid .
I -let behoort elk n to zetten, om ons, in onze ouderfcheide
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de bezigheden, to kwyten met loflyke w kkerheid welke
oils ls Menfchen en ls Christenen voegt ; om niet op het
rustbedde der Luiheid ons nit to flrekken ; m r onzen tyd
met oplettenheid to verdcelen, en de gelegenheden, welke
de Voorzienigheid ons
nbied, ten onzen nutte n to
wenden . De weezenlyke bezigheden, tot welke onze Leevensft nden ons roepen , mogen voor lien niet genoegz m weezen, om l onzen tyd en onze geheele nd gt
in to neemen . In het leeven des bezigflen M ns , komen
dikwyls openfl nde tydv kken voor . Fly dr ge zorge,
d t op dezelve geen ondeugden , der Ledigheid eigen ,
influipen . D t men ltoos lets by de h nd hebbe v n
een loflyken
rt om deeze ruimten n to vullen, welke
zo veelen
n zedebedervende verm ken ffl n, of volilrekt noodeloos verkwisten . Men vergeete nimmer, d t
Ledigheid ltoos of n elende, of n misdryf, grexist .
D t wy, ten zelfden tyde, den loop onzer bezigheden
zod nig inrigten, d t wy, dezelve voortzettende, teti'ens
onze eeuwige bel ngen beh rtigen : Gods then stoefeningen
by het w rneemen v n ons Beroep p ren , en ons tot
cene betere Wereld voorbereiden : in 't midden v n bet
bezorgen onzer tydlyke z ken, nooit vergeeten, de verpligting om eerst het Koningryk v n GOD en diens geregtigheid to zoeken , om• ons to ben rfligen tot het v stm ken onzer Roeping en Verkiezing .
Anderzins z l , hoe
vlytig wy ook mogen weezen , onze vlytigheid op eene
rbeidz me ledigheid uitkomen : en bet, in 't einde, blyken, d t wy tot niets, of erger d n tot niets, ge rbeid
hebben . - D n, d n lleen voldoen wy n bet Ch r cter v n Christenen, w nneer wy dien heiligen ever,
welke ons ls Dien rs v n GOD p st, voege n by d t
Vlytbetoon, 't geen v n ons, ls Leden der M tfch ppye, gevorderd wordt : w nneer wy, volgens bet verm n
v n Apostel PAULUS, niet tr g zyn in het ben rjtigen ;
en , op denzelfden tyd, yverig v n geest orn den Here to
dienen (*) .
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WELDAADIGE STICHTING, TIM BEZQRGING VAN AIUXE
ZIEKEN, TE PETERSBURG .

rs

'er iets het welk der Menschheid tot eere flrekt , en
,~ w rv n een Berigt voor ieder Menfchen-vriend v n zeer
veel w rdy is, zo is her ontwyfelb r v n eene zod nige
Stichting, welke firekt , om ongelukkigen
lle vereischte hulp en ondertnd to bezorgen ; v n deezen
rt nu
is deeze, en die d ront ook, tot roem dier br ve M n.
;ten, welke den eerften grond d rtoe gelegd, of door mild dige giften dezelve onderfteund hebben, verdient lbin
bekend gem kt to worden .
Misfchien worden d rdoor, teffens, op zulke pl tzen,
lw r geene genoegz me zorg voor dergelyke ongelukkigen gedr gen word, zommige gevoelige h rten opgewekt
ngefpoord , om n r middelen om to zien, en fchiken
kingen to ber men , w rdoor hunne noodlydende N tuurgenooten , in derzelver troost-, r d- en hulp-behoeftigen
toeft nd, onderfleund , en d rdoor
n het V derl nd de
wezenlykite dienften kunnen beweezen worden .
Een Berigt v n deeze Stichting is, in 't J r 1789 to
Petersburg gedrukt, uitgegeeven, en een uitvoerig uittrekzel
d rv n to vinden in bet 2gite Stuk v n het Medic .
Phyffch . .7ourn l v n den Hoogleer r BALDINGER .
WY
zullen ons, by gebrek v n ruimte, flechts met een korte
fchets 'er v n to geeven, moeten vergenoegen .
In het begin v n 't J r 1788 , verzogt de Wel Eerw .
Heer LAMPS , Luthersch Predik nt by de St . Pieters-Kerk , to
Petersburg , den Heer Doctor GUCKENBERGER om zyne
hulp , by eenige rme Kr nken ; w rtoe deeze niet lleen
terftond bereidv rdig w s, m r d rby teffens beloofde,
om zyn Eerw. behulpz m to zullen zyn, in het bevorderen v n die heilz me Stichting, tot welker inft ndbrenging
gemelde Heer LAMPE toen reeds met lien iever werkz ui
w s . Welh st wierden 'er meer ndere edel rtigdenkende Geneesheeren gevonden , die zich vrywillig
nboden,
om de rme Kr nken voor niet to willen bezoeken . N
wierd 'er echter noch een genoegz m Fonds vereischt ,
w ruit de geldfommen , ter bet ling der Medicynen, ter
opp sfing der Zieken, en dergelyke benodigdheden, konden gevonden worden .
De We! Ee_rw, LAMPS g f9 tqu dieu einde, een Uit
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.iodigings-berigt in het licht, w rby zyn Eerw. lle weldenkende gegoede Inwoonders verzogt, om 's J rlyks eene
milde gift nit to keeren , ter oprichting en tot onderhoud
v n gemelde Stichting : in welk Berigt zyn Eerw ., met lleen op eene treffende wyze, de redenen, die hem d rtoe
bewogen h dden, m r ook to gelyk het oogmerk, en de
m nier, hoed nig men met het byeen gebr gte geld zoude
h ndelen, to kennen g f „ Ieder rme Zieke, zonder on„ derfcheid v n N tie of Godsdienst, zoude hierby ngenomen worden . leder, die tot onderfleuning lets toege„ br gt h d , zoude het regt hebben , om Kr nken, v n
„ welker onvermogen by overtuigd w s, tot het verzorgen
~, en ter geneezing n to beveelen . De nge*omen Zie„ ken zouden bezogt worden v n then Arts, d r zy bet
„ n st by woonden, en konden de Geneesmiddelen, zon„ der bet ling, in eene n by geleegene Apotheek f h len ;
„ zynde men reeds met verfcheide Apothekers overeenge„ komen , d t deeze de voorgefchreven Geneesmiddelen,
,, voor 15 2o percent beter koop,, ls gewoonlyk gefchied,
„ leveren zouden . De opp sfing der Kr nken zoude men
„ n hunne vrienden en bloedverw nten overl ten, doch,
„ in buitengewoone voorv llen , zulks , door d rtoe ge, flelde opp sfers, bezorgd worden . WV nneer 'er geld tot
„ verzorging of onderhoud vereischt werd , zoude zulks
op een h ndfchrift v n den Geneesheer uitgekeerd worn, den . Ook zouden die Kr nken, welken kw men to over
• l yden, indien 'er geene middelen by overbleeven , v n een
• kist verzorgd, en behoorlyk ter rde befteld worden ."
Men z l cene n uwkeurige lyst v n lle
ngenomene
Kr nken honden, v n derzelver ouderdom, gefl gt, ziekte, geneezing, flyvigheid, en dergelyke ; ls merle, v n
de geheele ontf ngst en uitg ve , lle h lve J ren behoorlyke rekening en ver ntwoording n lle deelneenlenden
voorleggen .
By dit Berigt w s noch een nder gevoegd, ondertekend
door negentien voorn me Geneesheeren, Heel- en Vroedmeesters, w rby dezelve een nt l voldoende redenen opgeeven, w rom deeze Sticking, verre boven de verzorging der Kr nk en in G sthuizen en Hospit len , to verkiezen w s , en dezelve m kte vervolgens eene onderlinge
fchikking en verdeeling, ten einde lles behoorlyk en geregeld beh ndeld zoude worden .
Deeze uitnodiging bleef niet zonder vrugt, cen nt lweldenkende Menfchen-vrienden bx gten letter het hunne by,
o1
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om deeze welber mde Stichting tot (l nd to brengen, enn
de gewenschte duurz mheid to bezorgen ; onder deezeu
muntte in de eerfle pl ts uit, de Heer Geheime R nd vtLTINGHOFF, w rby zich vervolgens de Groot-Vorilelyke
Kinderen, en meet nderen, voegden .
De Wel Eerw . Heer LAMPE bel stte zig met bet lge.
xneene befluur, terwyl de reeds genoemde Geneesheeren,
ideel- en Vroedmeesters, met lien yver, voor de herilelling
der behoeftige Zieken zorgden , zonder d r voor eenige
ndere belooning to genieten, d n die nit de bewustheid,
v n br ve, edele, d den verrigt to hebben, voortvloeit.
V n bet begin der Stichting, zynde April 1788, tot in
bet midden v n de M nd December 1789, heeft men 707
Perfoonen ngenomen, v n welken 'er 542 zyn geneezen,
:5 geftorven, 42 uit hoofde v n ilegt gedr g, of ongehoorz mheid, verl ten, en 58 nog onder h nden w ren . De
kosten, hiertoe befleed, bedroegen to z men 2958 Roebels,
?1 Kopiken, w rv n voor Medicynen bet ld zyn, 1773
Roeb . 33 Kop ., voor de verzorging der Zieken, de Opp sfers, Boode-loon, Begr venis-kosten, en diergelyke, 1135
Roeb . 38 Kop . Onder deeze verzorgde Kr nken w reit
71 v n de Griekfche Kerk, 523 v n onderfcheide Lutherfche
Gemeenten , 5 v n de Engelfche, 18 v n de Gereformeerde, 29 v n de Roomsch C tholyke , en 63 Vreemden, wier
Godsdienftige denkwyze niet opgegeeven is . De meesten
deezer verzorgden w ren leden uit den burgeril t die verurmd w ren, behoeftige mb gtslieden, of derzelver knegten, Weduwen, en nieuwlings ngekomene vreemdelingen .
Een lyst v n de verfchillende Ziekten op to geeven, w ru n dezelve gel boreerd hebben, zoude to wydloopig zyn ;
bet reeds gezegde z l genoegz m wezen , om ons then br ven Leer r , de Wel . Eerw . LAMPS , welke door zyn gedr g lietoont een der regtfch pen jongeren v n zynen grooten Meester to zyn, wrens Leer en Lesfen by verkondigt,
n r w rde to leeren kennen, en d rby bet verdienilelyke
v n die Menschlievende Genees-, Heel- en Vroedkundigen ,
benevens die v n lle Weldoenders dier weld dige Stichting, met hoog chting en toebidding v n des Hoogflen Zegeningen, op hun w ren prys to doen fch ttet .
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NATUURLYKE HISTORIE DER SMIENTEN .
(Vulgens den Heer DE BUFFON .)

Smient,
D
ente ,

in 't Grieksch IIevAo%(, in 't L tyn Peneen .Elms F,eftul ris , in 't Hoogduitsch Pfeifin 't Zweedsch Wri- nd , in 't Engelsch "ewer,
in 't Fr nsch C n rd Sifeur, en Vingeon of Gingeon, geIleeten , onderfcheidt zich v n
lle ndere Eendvogelen,
wier fletn r uw en kr sfend is, door cene heldere en flufften& flew . Dewyl zy dit geluid vliegende en zeer veel.
vuldig fl t, k n men h r zeer dikwyls, ook op een verren fft nd, ontdekken . Meest vliegt de Smient in den
vond , en zelf by n gt . Zy is vrolyker d n de ndere
Eenden, en zeer vlug, ltoos in beweeging. Zy is kleinder d n de gewoone Eend, en heeft een zeer korten Bek,
bl uw, met een zw rten punt . De Pluim die, boven op
den h ls en den kop, is fielder bruin, de kruin wit gtig,
de rug heeft , op cen witten grond, kleine zw rt gtige
zigez gswyze loopende ftreepjes ; de eerfte dekveeren
vormen op de vleugels een groote witte plek , en de volgende een goudgroene vlek ; het onderlyf is wit ; m r de
twee zyden v n de borst, lsmede de fchoft, zyn fchooii
purper gtig rood . Volgens den Heer BAILLON, zyn de
Wyfjes w t kleinder d n de M nnetjes , blyven ltooi
gr uw v n kleur (*) , en neemen , oud wordende, de
n , gelyk de Slobbe .
kleuren der M nnetjes niet
Deeze W rneemer, zo n uwkeurig ls oplettend en
teffens zeer oordeelkundig, heeft ons meer geleerd v n de
\V ter-vogelen, d n lle N tuurkundigen die over dezelve
efchreeven hebben ; en door zyne herh lde W rneemin.en bevonden, d t de Smient , de Eend met een l rge
ft rt, door hem Ren rd geheeten, de Roeper en de Slobbe,
lle gr uw ter wereld komen, en die kleur behouden,
tot in de M nd Febru ry ; zo d t men , in then eerften
tyd,M nnetjes en \Vyfjes niet kunne onderfcheiden ; doch,
met het begin v n M rt, krygen de vederen de kleuren,
en de N tuur geeft bun kr gten en bekoorlykheden, voegende
n den tyd der liefde ; zy ontneemt deezen opfchik
wee

v

lops

(") , Femin
culi

cinereo nebulof , exceito ped'ore
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weder onitrent het einde v n July ; de M nnetjes bdhot"z
den niets , of byk ns niets, v n de fchoone Pluim die ;
gr uwe en do ikerc veeren neemen de pl ts der gl nzige
in ; de f1em, gelyk ook die der ttwfjes, g t weg, e zy
fchynen, zes Ml nden v n bet J r, tot flilzwygen, ell
een,-vry onverfchillig leeven, verweezen .
't Is in deezen treurigen fl t, d t deeze Vogels, in dd
M nd November ., bull l ngen reistocht beginnen , eii
men v ngt 'er veele in dit eerfle voorby trekken ; doch i
"let is lsi n niet mogelyk, de Ouden v n de Jongen to
onderkennen, boven l met by de Ren rds, onder deeze is
bet gr uwe bekleedzel volfirekter (I n by de ndere .
W nneer lle deeze Vogels, op 't einde v n Febru ry,t
of in bet begin v n M rt, ill bet Noorden wederkeeren,
zyn ze vercierd met lle die fchitterende kleuren , en I ten zonder ophouden de item hooren . De ouden zyn reeds
gep rd , en 'er blyven in onze Moer sfen lleen cenige
Slobben over, wier leggen eq broeden men k n n g ° : •.
De Smienten vliegen ell zwemmen ltoos by benden (*) ;
en lle winters trek en er eenige door de meeste onzer
Zelfs die bet verf'e v n Zee
Fr nfche L ndich ppen .
leggen, ls Lorr ine en Brie ; dock in 16-ooter get le l tjgs
do Kusten, en boven l die v n Pic rdie.
L ten wy den Heer BAILLON bier over hoordii . ,, De
Noorde en Noord-Ooste Winden , fchryft by, vocren de
Smienten by ons in groote benden n ; ze ft n onder de
Inwoonderen v n Pic rdie bekend, by den n m v n Oignes ;
zy verfpreiden zich in onze Moer sfen ; een gedeelte brengt
'er den Winter over , een nder trekt veel verder Zui&
w rds .
„ Deeze Vogels zien zeer goed by n gt, ith ns, w n-:
veer bet niet volfirekt donker is ; zy zoeken 't zeltde
voedzel ls de Wtlde-Eenden, en eeten, ge1yl- deezen , Z den, Infe en, Kikvorfchen en Wormen . floe fterker de
Wind opfteekt , hoe meer men de Smienten ziet omzwern Zee en by de monden dei
ven ; zy onthouden zich
Rivieren, hoe flegt bet weer moge weezen, en kunnen de
koude zeer wel verduuren .
„ Geregeld vertrekken zy op bet einde v n M it met
Zuidlyke Winden ; geene blyven 'er over . Ik geloof d t zy
n 't Noorden wyken ; nooit heb ik 'er nesten of eyeren
v n gezien . Nogth ns k n ik verzekeren , d t deeze Vogels
gr uw
('~ ; Greg tim vol nt, SCnwENCKFELD .Turm tin confident, xLEi? .
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uw ter Weteld komen , en d t 'er, v66r den ruitvd,
w t de Pluim die betreft , geen onderfcheid is , tusfchen
de M nnetjes en Wyfjes ; w nt, in de eerlle d gen v n de
nkomst deezer Vogelen, heb ik jdngen gevonden, die
byk ns nog geheel gr uw w ren, en flegts h lf voorzien
v n de veeren, die hot onderfcheid der Sexen toonen .
„ De Smient gewent gem klyk n den opgeflooten fl ,t,
eet g rne Gerst, Brood, &c. en wordt, dus gevoed ,
zeer vet . Zy heeft liefst ruim W ter , en m kt 'er duizenderlei rtige bewee ingen in , zo by ttngt ls by d g.
Ik heb 'er veelen onder myne W ter-vdgelen geh d ; en
derzelver vrolykheid beh gde my ltoos ."
Zo wel in Americ ls in Europ , treft men de Smien
n . Wy hebben 'er verfcheidene v n Lou ifi ne ontten
v ngen , onder de ben mingen v n C n rd, ~enfen en
C n rd Gris (*) ; ' t fchynt ook, d t men de Smient wil
n nduiden door den n m v n Wigeon, then 'er de Engeln geeven , en d t ook dehingeon , of Gingeon, on.
fchen
zer Inwoonderen v n St . Domingo en C yenne, niet nders
d n de Smient is . En 't geen ten bewyze fchynt to flrekken, d t deeze Vogels v n w rme Lugtflreeken dezelfde
zyn, ls de Smienten in bet Noorden, is, d t men ze op
tusfchenbeiden ligg :P_de breedten gevonden heeft
D renboven hebben zy dezelfden tuurlykege rtheden(§),
lleen doen 'er zich die verfchillendheden in op , welke
uit de Lugtsgefteltenisfe ontfl n . Nogth ns durven wy
nog geen volflrekte uitfpr k doen, over de volkomcne gelykheid v n de Smient en de T7ingeon v n de Antilles .
Onze twyfelingen, ten deezen opzigte, en over veele ndere
byzonderheden, zouden weggenomen geweest zyn, indien
de
br

(*) Deeze Vogels hebben , in meest lle opzigten , zo veel
overeenkomst met de Smient, d t de verfchillendheden blykb r
lleen gevolgen zyn der onderfcheide Lugtftreeken .
(t) , De Smienten zyn zo groot niet ls onze gewooneEenden ;
„ dock zy verfchillen 'er weinig v n, 't zy in kleur, 't zy in ge.
„ d nte ; ls zy vliegen m ken zy met de vieugelen [dit is een
„ misfl g] een gefluit, 't welk niet on ngen m is, zy zenen
„ zich om to roesten op de boomen," DAMPIER Voy ge l B ye
de C mpecke.

T. 111 .

p. 282 .

(§) Flier v n zou men moeten uitmonfleren , 't geen V der
SJUtERTRE
n de Vingeons v n de Antilles toefchryft, d t zy de
Rivieren en Poelen verl ten, en 's N gts in de Tuinen komen,
oin de pl nters om to wroeten . Tom . 11, p, 27;.
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de Oorlog, onder ndere verliezen, welke dezelve n de
N tuurlyke Historic toegebr gt heeft , ons niet beroofd
h dt v n een ftel &ekleurde tekeningen der Vogelen v n
St . Domingo , op d t Eil nd zeer keurig verv rdigd door
den Ridder LE FEBVRE DESHAYES , Correspondent v n's Konings K binet . Gelukkig zyn de Memorien v n dien r .
beidz men en fchr nderen W rneemer , w rv n by een
dubbeld gem kt h dt, ons ter h nd gekomen ; en kunnen
wy niets beter doen , d n 'er een uittrekzel v n geeven,
terwyl wy nndere ontdckkingen w gten , om met zekerheid
to bep len, of deeze Vogel dezelfde zy ls onze Smient .
„ De Gingeon, op M rtinique bekend onder den n m
v n Vingeon, fchryft de Heer DESHAYES, is een byzonder
foort v n Eend , die Been fin k vindt in l nge reistochten , gelyk de Wilde-Eend , en doorg ns zyne reize bep lt , tot bet g n v n de eene poel n de ndere, of
om een rystl nd to g n berooven , ls by 'er een niet
verre v n zyn verblyfpl ts ontdekt heeft . Deeze Eend
heeft dit byzondere, d t ze by wylen op de boomen roest ;
doch , zo veel ik lieb kunnen w rneemen, gebeurt dit
lleen geduurende den zw ren regentyd, en w nneer de
pl ts , op welke by gewoon w s zich over d g te onthouden , zod nig met w ter bedekt is , d t 'er zich geen
W terpl nt voordoet , gefchikt om 'er een bedekzel eu
fchuil onder to vin den ; of wel, w nneer de br ndende
hette den Vogel
nzet , om de frisheid in den digten
lommer to zoeken .
„ Men zou veelligt in verzoeking komen, om de Gingeon onder de N gtvogelen to tellen ; w nt zeldz m ziet
men deezen Vogel by d g ; m r,zo r s de Zon under is,
komt by uit zyne fchuilpl tzen to voorfchyn en op den k nt
der poelen, w r by flobbert en eet gelyk de ndere Eendvogels ; men zou n uwlyks kunnen zeggen , w r mede
by zich over d g bezig houdt ; 't v lt zeer bezw rlyk de
Gingeon under 't oog to krygen , zonder v n dezelve gezien to worden ; dock bet is zeer to vermoeden, d t zy,
fchoon onder 't riet verborgen , den tyd niet fl peRde
doorbrengen ; lth ns, indien men m g oordeelen nit bet
gedr g der opgeflootene Gingeons , ls welke over d g zich
niet meer fl perig vertoonden d n de ndere Vogels .
„ De Gingeons vliegen by benden , even ls de ndere
Eendvogels, zelfs in den p rtyd ; dit inftin&, w rdoor
zy met elk nder vliegen, fchynt door vrees ingeboezemd .
Men verh lt, d t zy ltoos, even ls de G nzen, eeu op
fchild.
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fchildw gt hebben, terwyl de overige bezig zyn met eeten
to zoeken ; ls deeze lchildw gt iets ontdekt, geeft by n
de benden terflond een token, door een byzondergefchreeuw ;
hierop fl ken lle de Gingeons hun gek kel, zy komen digt
by elk nder, fleeken den kop overeinde, en fchyncn geheel oor en oog ; houdt hot geroep des fchildw gts op, d n
g n zy lle weder n 't ecten ; m r verdubbelt het zelve,
en kundigt het een d dlyk gev r n, d n wordt de nkundiging v n onr d een fcherp en doordringend geluid,
en lle Gingeons vliegen weg ; volgende den fchildw gt, die
eerst v n lien opvliegt .
„ Zeer fn p gtig is de Gingeon ; w nneer een hoop deezer Vogelen loopt to ceten of zwemt, hoort men by
u
houdenheid con z gtgemommel, vry veel gclykende n een
nhoudenden l ch v n iem nd die zich bedwingt . Dit gefh p verr dt hun, en dient den J ger ten teken . Zelfs
w nneer de Gingeons vliegen , is 'er ltoos con onder de
bende, die een fluitend geluid fl t , en , zo r s zy zich in 't
w ter begeeven hebben , bcgint hot gefn ter op nicuw .
„ Dc i\I nd J nu ry is voor de Gingeons de legtyd ; in
M rt vindt men de Jongen ; de Nesten hebben niets opmerkensw rdigs ; of 't moest weezen het groot get l v n
Eyeren . De Negers zyn zeer fgerigt in het opfpeuren deezer Nesten , en de Ey eren , n broedfche Hoenderen gegeeven, komen zeer wel uit : door dit middel verkrygt men
T mme Gingeons ; m r men zou lle moeite der wereld vinden, wilde men jonge Gingeonr, eenige d gen n derzelver
geboorte nit het nest genomen, t m m ken ; zy hebben
d n reeds den wilden en woesten rt v n V der en Moeder
ngenomen, terwyl bet fchynt ls of de Hoenders, die de
Eyeren der Gingeons uithroeden,
n de Jongen een deel
geeven v n hunne gezellige en gemeenz me gc rtheid . D
jonge Gingeons zyn veel vlugger en leevendiger d n de Jongen der gewoone Eenden . Zy komen ter wereld met een
bruin dons, en groeijen zeer fchielyk ; zes weeken zyn genoeg om ze den vollen w sdom to geeven , en lsd n beginnen de fl gpennen to groeijen (*)
„ In
(*) Men k n n uwlyks gelooven , hoe verre de liefde der
oude Gingeons tot de Jongen gn t ; de HeLr LE G .9RUEUR heeft
my verzekerd , d t by gezien heed hoe een Ouden met deni
bek geweldige fl gen g f n een Neger, die zyn Jongen wilde
wegneemen ; en hem ophieldt tot d t do Jongen wegliepen , en
zich, zo goed zy konden , verborgen . Suite du 11lenroirc de AtilA
le Chewiler LE FEBVRE DLSIIg1ES .
MENG. 1791 . NO . n
j.
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• In deezer voege k n men zich met weinig moeite
t m me Gingeons verfeh ffen ; doch moet ze meest lle op
die wyze verkrygen, en weinig ft t m ken op
nwinst
v n Gingeons die opgeflooten voorbteelen ; men vindt 'er
voorbeelden v n, doch fch rs.
„ Het zou een wenschlyke z k weezen een t m r s
v n deeze Vogelen
n to kweeken, dewyl bet vleesch
uitfteekend goed is, en boven l d t der opgeflootenen ; betheeft den grondigen ftn k niet der Wilden ; en een reden
to meer, om deeze Vogelfoort to temmen, levert het bel ng
op om de Wilde Gingeons uit to rooijen, lth ns to verminderen : w nt zeer dikwyls komen zy onze kkers vernielen ; ftukken met ryst bez id, in de n byheid v n poelen, ontkomen zeldz m hunne verdervende fnoeperyen ;
d r is bet ook d t de J gers , by m nefchyn , op hun
j gt m ken , en op onderfcheide wyzen v ngen .
„ Nict lleen eeten de Gingeons Ryst ; m r ook lle
Gr nen die hun worden voorgeworpen ; in den wilden
ft t eeten zy Kruiden, kleine Vischjes, Kreeftjes en Kr bbetjes .
„ Hun geluid is w rlyk fluitend ; men k n bet met
den mond n doen , zo d t men de voorby vliegende benden lokt . De J gers blyven niet in gebreke, om zich of
to rigten tot bet n bootzen v n dit geluid .
• Voor bet overige th t nog op to merken , d t de
Gingeon, loopende,den St rt l t h ngen, n r den grond
gekeerd ; m r denzelven in 't w ter overeinde fteekt ; de
Rug is ook veel verheevener en ronder d n die v n den
Eendvogel ; de Pooten zyn, n r evenredigheid, veel l n.
ger. Zy hebben een veel leevendiger oog en een veel v ster tred, zy to open veel meer overeinde, en met den Kop
in de lugt gelyk de G nzen : hoed nigheden, die, gevoegd
by de hebbelykheid om op de boom en to g n zitten (*),
ze ltoos v n lle ndere Eendvogelen onderfcheiden ; d renboven heeft deeze Vogel, by ons, die digt gevuldePluim die niet, ls de Eenden v n koude Gewesten .
„ Wel
(') 't Is w rfchynlyk, d t men n deeze foort den ne m moet
geeven v n C n rd Br nchu, Boom- of T k- Eettd, v n welken
men in veele Reisverh len leest . „ Men onderfcheidt op C „ n d twee - en - twintig foorten v n Eenden ; w rv n de
• fchoonule en beste C n rds Br nclius gen md worden, om d t
• zy op de t kken der bontnen g n zitt i ; derzelver P'uhn • die is v n eene fchittere de verfcheidenheid." Hilt . Gen . des
F)y ges, Tom . XV
.. p . 227 .
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t de Gingeonr v n onze Vogelpleinen
91 Wet verre d
zich met den Indi njchen Eend of den Gewoonen Eend

vettmengen , gelyk deeze -onderling doer, betoonen zy zich
gefl gene Vy nden v n lle Vogeleri by him opgeflooten,
en verz melen byeen, ls her to doen is, om de ndere
n to v llen ; en bet gelukt hun lEenden of G nzen
toos om ze weg to dryven, en zich meester to m ken
v n bet voorgeworpen gr n,of bet nedergezette w ter one
to b den : en men moet bekennen d t het'heerfcbend ch r tter v ry den Gingeon d t v n een moeite-m ker is ;
m r dewyl zyn kr gt zyn kw d rtigheid niet even rt ,
mope by de rust der Vogelen ftooren : d n by doet geen
n deel, groot genoeg om niet to wenfchen, d t deeze Vogelfbort onder de t umic vermenigvuldige , dewyl dezelve
in zo vecle opzigten de ndere overtreft ."
De Gekuifde Smient , in 't It li nsch C po rof/o rz g.
giore, in 't Hoogduitsch Br ndt Endte of R t -kopf, heelt
de grootte v n onzen Wzlden Eendvogel ; de gehecle Kop
is vercierd met fehoone roode losh ngende en Zyd gtige
Vceren, voor n en boven op den Kop z menkrullende,
n de Coiffure
zo d t ze ten model zou kunnen ftrekken
ngenonnen, ondoor onze D mes voor een korten tyd
der den n m v n herisfon ; de W ngeu, de Keel, de omdr ijing v n den H ls, zyn rood ls de Knp ; het overige v n den H ls, de Borst, bet Benedeulyf, zyn zw rt
of zw rt gtig ; op den Buik is dit zw rte z ;t met grys
gemengeld ; wit vertoont zich op de zvdeu en de fchouderen ; de Rug is donker gr ucv ; de ltk , en de Iris v n
bet oog, zyn vermilloen rood .
Decze loom , fchnon
min gemeen d n de Smient zond r Kuzf, hebben verfcheide W rneemers in ons L nd gezien .
EDWARDS gew gt v n Smienten met een-Rcoden Bek en
Ceele Neurg ten, die zich, volgens RRrssoN, in NoordAmeric onthouden ; fchoon wy ze ook v n C yenne ontv ngen hebben ( ) --- Desgelyks fpreekt EDWARDS v n.
Smienten met een Zw rten Bek . 1)eeze komen ook voor
in Noord - Americ en op de Antilles ; veel worden ze,volgens HAYS SLOANE, op 7 nz ic gez ien . Zy zitten op de
boomen, en fl n een tluitend `-, efuid (I) . Dit Iluitend geluid is w rfchynlyk oorz k d t men zc tot de Smienten
t'huis brengt .
(*) EDWA.RDS

j)

Tom . IV . p . 19j .

-- Tour. I V . p , i )) .
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Tom . VI . p .400 .
, Tom . VI. p . 4 03 -
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BRIEF VAN DEN HEER
. L . REYNILR, AAN DEN HERR
DE LA METHERIE, OVER EEN VERSCHYNZEL IN
DR GEZIGTKUNDE .
(,7ourn l de Phyfrque,)

DIYN HEER ;
0p den drie - en . twintigften v n July [1790 .1 's vonds
omtrent zeven uuren, z g ik , de oogen n 't Westen geweud hebbende, op dezelfde horizont le lyn ls de
Zon, en op een fft nd, dien ik op 3o gr den giste,een
zeer zonderling Luchtverfchynzel . De Lugt w s met hier
en d r fgebrooken Wolken bedekt, door welke de Zon,
v n tyd tot tyd, been fcheen : en in een dier tus(chenv kken, eenige Gr den l ng, heb ik een gedeelte v n een
Regenboog gezien, w rin geene l leuren onderfcheiden w ren d n Purper, Or nje, Rood en Bl uw ; de overige
w ren verw rd, en vertoonden een vuil rood . --- lk
weet niet of men voorbeelden heeft v n Regenboogen ,
gezien op dezelfde horizont le lyn met de Zon, noch
ook hoe men dit k n verkl ren .
M k v n deeze
W rneeming zulk een gebruik ls 't u beh gt .

P rys

29

July 1790 .

1k ben, enz.

BERICT VAN EEN LEEVENDEN HOND, GEHEEL ONV00RZIEN VAN VOORPOOTEN, GEBOOREN . Door den
Heer PERET den Zoon .

(Yourn l de Phy/ique.)
n de m
Hondje, zw rt, met vuurkleurige vlekken, cht Jongen
Ivoort
; dewyl zy met zeer kiesch geweest w s in zich to
nd July MDCCLXXXVIII, br gt een

Sp

nsch

l ten fpeelen, en lle vryheid, ten dien opzigte, genooten h dt, w ren de Jongen zeer gemengeld, en geleeken
weinig op de Moer ; men ging in de keuze v n vier
Jongen vry onomzigtig to werk, terwyl men vier ndere
wegwierp ; de bestkleurige,en die den ichoonflenkop h dden , koos men nit . 't W s eerst n het doer dier keuze, d t m ;n outdekte hoe del deezer Jongen geheel Been
Voor-

*ERICT VAN EENLEEVENhENHOND,ZONDER VOO1
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Voorpooten h dt ; men verbeeldde zich d t bet niet zou
blyven leeven ; m r dit gebrek in 't m kzel belette geens .
tins d t dit Hondje even goed groeide ls de drie ndere,
ten zelfden tyde geworpen ; th ns is bet twee j ren oud,
en heeft voorl ng den vollen w sdom .
Onze Twee poot (Deux p tter) heeft veel v n een Wolfsbond ; doch is veel l nger ; zyn h ir is l ng, w t ruw en
bruin ; dikwyls fleekt by de ooren op ; de St rt heeft
veel v n een Vosfenff rt, niet lleen in de ged nte ; m r
ook in de wyze op welke by denzelven dr gt : eenigeu
hebben d rom gewild d t de Moer zich v n een Vos
beeft l ten dekken ; doch lle N tuurkundigen weeten .
welk een flerke fkeer 'er pl ts grypt tusfchen den Liond
en den Vos, en kennen de vrugtlooze poogingen, v n
den Heer DE BUFFON in 't werk geffeld om ze met elk nder to doen p ren . Gelykt Twee-poot veel op een
Wolfs-bond, 't is zeer mogelyk d t een Hond v n die
foort met de Moer to doen geh d hebbe ; d renboven
w s de Moer zelve een b st rdibort uit een Wolfs - hood
en een Sp nfche Teef ; niets vreemds derh lven, d t Tweepoot veel op een Wolfs-hond gelykt .
Dit Hondje is zeer fpeels, bet komt n u toe op de
twee chterpooten, welke bet verwyderd houdt, de vingeren th n v n een : ls bet fuel wil loopen, gebruikt bet
't onderfte v n den h ls ls een derden poot om het Voorlyf to onderfchr gen : dit loopen is een foort v n fpringen, by bereikt 'er zyn doel mede, en dit gn t geenzins
l ngz m toe ; ondertusfchen vermoeit deezegedwongene
wyze v n g n bet Dier zeer : w nt de demh ling vindt
zich telkenm le belet ls de H ls n den grond komt ;
en , om den Kop en Snoet voor ffooten to bew ren , moeten de H lsfpieren ffeeds gefp nnen ff n, zod nig d t de
Kop ltoos over einde blyft .
W nneer Twee-poot eenig ger s hoort, ryst by overeinde, en fl t, voor een geruimen tyd, in die gelf lte .
Op bet veld zou men meenen een H s to zien, die op
de chterpooten (t ct . Een tr p op to klimmen g t vry
gem klyk, by elke trede rust by op den h ls ; doch het
fklimmen is onmogelyk.
Op bet gevoel v lt her zeer moeilyk zich een denkbeeld
to vormen v n bet m kzel der beenderen in deezen H nd ;
men meent bet Schouderbl dsbeen lleen to voelen ) en niets
meer . W nneer, ondertusfchen , bet Beest zelve oP de
chterpooten P t ff n, even gelyk de Honden die men
H ;
heeft

110 ~E4tz~x .'

1tENLlt t+~1~~

t ;t1~1~4,t0~t~E~t OO rooz'Er,

heeft leiren oozitt:eft 4 befpelrtt pen eene zeer merkb re
beweeging under de kiuid, per pl tze w r cue Voorpooten moesten . W% n,hebben, ; dit is w rkhynlyk niets
meer d rn eet e (peeling 'der Spieren . Als deeze zeldz we
Hond f'erft z l men he rt ontleeden , en niet n l ten
eexe ontieeddtitldige befcliryving v n dit gedeelte to geeven . - Twee-post heeft in December MDCCLXXXIX
gejongd, ett kcs Jongen vr ortgebr gt, die pen gebrek ltoos h dden .
BEDENKtNGPN OVER IET -zwAK IN DE NATIJIJR- EN
STERREKtJNDIGE WETTN$CHAPPEN .
Door DIETER VAN AKEN, A . L: M . & Phil . .Donor .

jet ten eenem l vreemd en ongegrond fchynen de gis.
fingen, d t 'er eenig zw k, ° by ldien ik hot dus m g
1
noemen , of duisterheid , in de N tuur- en Sterrekundige
MTeetenfch ppen zy to vindpn . - Immers, dit fchynt de erkentenis der_beroemdffe M nnen, die d rin' het verffe gevorderd zyn , zeer kl r
n to duiden ; :w nneer ze niet
fchromen to zeggen, , d t we de n tuur der lich men w r„ lyk niet kennett, dewyl we , dit zo zynde, de uitwerkzelen v n to voren zouden moeten weten, d r men nu
zelen
„ ten lien einde lles moot onderzoeken door proeven ."
'Er moeten derh lven ltoos, eenige onzekerheden overblyven , die , voor 's MenfAen veri uft onv tb r, ffof tot
twyfeling in ontelb re gev llen overl ten . - Dit zw k
n 's Menfchen zyde zynde, z l, wel verre v n de
nu,
w rde dier Wetenfch ppen to verminderen, h r veeleer
ties to eerbiediger en hiisterryker doen , voorkomen, en
's 1!-lenfchen gemoed eene uitnemende drift, een uitffekend
verl ngen, geff dig inboezemen, om ze, zo veel in zich is,
to doorgronden ; ten einde, door bet vervullen dezer gebreklykheden, w re het mogelyk, zyne Weetenfch ppen,
tot lof v n zynen Alwyzen en goedgunf'igen Schepper, to
volm ken, in hot opfporen der blyken v n zyn iwys Alvermogen, zo merkelyk to ontdekken in zyne wondervolle
Schevzeien . Ilet z l my gcnocg zyn , dit myn gezeb
de, door eenige weinige lgetncene A nmerkingen, to ff Von,- n?et, de n tuur der lich men d r l tende, myne nd cht lleenlyk oppervl kldg op de verfchynzelen to vestiges, door wezentlyke proeven genomen ; of door W rneniingen , zichtb r order onze zintuigen v llende . -- De
eer-
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eerften komeh n tuurlyk eerst in bedenking . Den verb zend get l, een on fgebroken reeks v n voorwerpen, is
den oplettenden nfchouwer op den rdbodem on ffcheidb r voorh nden ; zy, verfch ffen hem, ls een weetgierige
Wysgeer , verrukkelyke ged nten - vormen , wondervolle
verfchynzelen . De wetten , w rdoor dezelven werken ,
geven, door eene vlytige n vorfing en kundige toep sfing,
cen onontbeerlyk nut, en byzonder verm k, in de z menleving. Het eerfte, in de kennis der kr gten v n z rnenhegting der onderlinge deelen, in de burgerlyke en krygskundige Bouwkunde to vinden ; bet l tfte in de vloei-flofhen,
bet zy ze door innerlyke kr gten werkz m zyn, bet zy ze
door eene kundige menging, onder don nder, vertooningen
hervoort brengen , die den
nfchouwer in verwondering
wegrukken .
De proeven over de Eiec&iriciteit zyn niet
min nuttig d n verb zend ;
wonderb r die v n den
Zeilfleen ;
niet min nuttig die der fwykingen v n bet
Comp s, en de inclin tie der N lde . --- Met een nzienelyken voorr d v n lle deze Wetenfch ppen voorzien,
k n bet niet misfen, of een N tuurkenner moot zig, in de
grote vorderingen dezer verheven \-Vctenfch ppen, verblyden . Doch vergenoegt by zich niet met de verfchynzelen en
wetten to kennen , welke zich in h re vertoningen opdoen, en T ngs welke zy werken ; wil by met z.yn onderzoek tot de llereerfle oorz ken en beginzelen doordringen,
w rdoor lle die wondervolle verfchynzelen zo regelm tig
en verrukkelyk voorrkomen, by z l ligt ontdekken, d t die
verrukkelyke en betninnensw rdige Wetenfch ppen, voor
bet mcerdergedeelte, door onkunde beneveld worden ; eene
onkunde , des to groter, hoe meer men gew r worde ,
d t men bet ondervindelyke v n bet diep verborgen niet
wel weet to fchiften .
Immers, de ondervinding z l de
ged gten der verfl ndigfte Wysgeeren veelvuldig billyken,
d t ze, n melyk, uitwerkzelen v n beginzels of vermogens
zyn, die, ls 't w re, in zo veele k sjes liggen opgefloten ; voor'sMenfchen vernuft, zo uiet ontoeg nkelvk, ten
minftc in zo verre m r doorgrondelyk , d t ze, offchoon
met de vernuftigfle werktuigen bezigtigd . doorg ns niets
flelligs opleveren , en ltoos eenigen twyfel overl ten , om
eene vlytige n vorfing levendig to honden .
Dit is zo
lgemeen, dgt men niet to fleck fpreekt, w nneer men zegt,
d t het meeste gedeelte , v n het Been men dies ng nde
weet , bet minfte gedeelte is v n het Been men niet wee ,, :

w rom de verfl ndigfle Wysgeeren met gefchroomd hellbcn,
1-1 4
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ben , bet in cht nemen v n dezen ftokregel, tot cen nood.
z kelyk vereischte in deze Weetenfch p , - f to vorderen,
nefcire quced m, m gn p rs f pientice eft, eenige z ken niet
to weeten , m kt een grout deel der Wysheid uit .
Heeft dit nu,pl ts, gelyk bet buiten Allen twyfel heeft, in
voorwerpen, die men op den rdbodem , v n wegens hunne
n byheid, met onze zintuigen zeer gem kkelyk k n beh ndelen, hoe veel to meer is bet op de Verhevelings-kunde,
en voorwerpen , die in een verren fft nd v n ons of zyn,
toep sfelyk ; omtrent welken men, v n wegens hunne verre
fgelegenheid, de n logifche redeneering to hulp moet roepen? - Eene ontelb re menigte v n lugtverfchynzelen
z l den befchouwer to voren komen ; een nzienlyk get l
v n W rnemingen z l deze en gene verwonderlyke hemelfche vertooningen
n de h nd geven ; doch, zoekt men
n de bronnen en eer(te oorz ken, w ruit zy hunnen eer .
ften oorfprong nemen , d n z l 's Menfchen Wctenfch p ze
wel gegrond en w rfchynelyk, doch niet bellisfend, kunnen nwyzen ; dewyl de ous omringende D mpkring een
voorr dk mer is, verrykt met een verb zeud get l v n ingredienten, deels voor 's Menfchen vernuft onbekend en ver.
borgen, deels door hunnen fft nd zo verre v n ons bereik
verwyderd , d t, de beginzelen en eerfte oorz ken verborgen zynde, de uitwerkzelen ls r dzels overblyven, die
nimmermeer in bet zekere kunnen bep ld worden .----Wel
ntrekking, by ldien ik bet dus
is w r, de wetten v n
m g noemen, of de onderlinge zw rtekr gten der Pl neten rondsom den rdbodem, volgens de leer v n NEWTON,
zullen , in opzigt der ver nderingen, die men in bet gev rte
ties D mpkrings gew r word, en men dooig ns den n m
v n LT7eder plee to geven, wel eenige zekerheid verleenen .
Men z l bier ecne verfcheidenheid ontdekken , n r m te
d t de Pl neten , zich in hunne Conjunf`ien met de A rde,
Oppnf tien , Nodi , Apogeen of Perigeen , bevinden . Op
zod nige gronden rusten de W rnemingen v n den hekenden Sch pherder, met opzigt tot de M n ; en ze komen,
volgens de opg ve, geduurcnde den tyd v n vyftig j ren,
vrywel met de uitrekening overcen .
Mogelyk zou
men op lien grond, by ldien men voortging met de conder ndere Pl neten uit
junc'tien,oppofitien,nodi en fyzygien,
merkelyke en verlchillende
to rckcren, die suede cene
perzing op den D mpkring hebben, een weerkundigen Alrn n k kunnen opm ken, die v n d g tot d g de gefteltenis
des Weers nwees, etc in de z menleviug in der d d v n
grout,
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root, j zeer groot, nut zou kunnen zyn . Echter, meenen we, d t dit lles , offchoon l eens gefteld zynde ls
2eker g nde I de hoed nigheid der ver nderingen, of v n bet
We r, nocht ns niet met zekerheid zou kunuen bep len,
dewyl de gemelde oorz ken wel gezette ver nderingen in
den D mpkring veroorz ken , m r 'er doorg ns ndere
hoofdoorz ken by komen, die de hoed nigheid des We rs
bep len ; en die voor 't meerder gedeelte, ten nzien v n
derzelver bronnen, tot nog toe onbekend zyn. De Winden
- lth ns , die de ingredienten des D mpkrings, ls hulpmiddelen der ver nderingen, in beweging brengen, komen bier
mode ls voorn me hoofdoorz ken •in nmerking . - Oni
de zekerheid d n veld to doen winnen, zou het nodig zyn,
d t men hunne verfchillende, zelfs zbmtyds tegenitrydige,
ftreken , in de verfcheide lugt-beddingen, hunne verfchillende bronnen , de ver fgelegentte zo we] , ls de n by
zynde, kende ; en zeker wilt, d t ze, even gelyk de ftreken der fwykingen v n bet Comp s, door HALLEY, en de
inclin tielynen door POUNDIUS , w rgenomen , volgens
bep lde mech nifche wetter, in hunne wending of ommedr i, bewogen wierden .
Om dit n to vorfchen, zouden 'er J rlykfche t bellen v n hunne verfchillende itreken, over den g nfchen rdbodem, ten min(te overEurop ,
vereischt worden . En zo deze oogenfcbynelyk onoverko .
melyke rbeid l eens voltooid w re, zou mogelyk bet geluk v n zekerheid noch niet beflisfender opd gen ; dewyl
de menigvuldige ver nderingen, die d renboven uit ontelb re ndere onbekende oorz ken in den D mpkringontlt n,
die het bereik v n ons begrip to boven ftreven, en onder
eene n logifche redeneering niet v llen kunnen, den onderzoeker zeer dikwerf zouden noodz ken, zynen toevlucht to
nemen tot dien veel fdoen den ftokregel,'er is geen regel zonder
uitzondering . Hierv n houd ik my to meer verzekerd, dewyl bet by my v st fl t, d t de werking dier onbekende
bronnen , mitsg ders de groote ver nderingen, welken men
flu en d n in den D mpkring gew r word, ten eenem l
fh ngen v n den wyzen wil des Opperbeftuurders v n lle
onderm nfche z ken ; die wel door middelen werkt, dock
de middelen , volgens zyne
nbiddelyke Wysheid , n r
welgev llen werkz m doet worden, op eene wyze , voor
het menfchelyk vernuft ten eenem l ondoorgrondelyk .
De werkende oorz ken d n, door nftuwing der Winden,
in den D mpkring boven onzen gezigt-einder, d r zynde,
gevoegd by de onderlinge ft nden der Pl neten rondsom onH 5
zen
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zen- rdbodem ; en wierkende wetten, n r welke zy wen.
ken, door n uwkeurige .w rnemingen kennende, k n men
zeer we1_, pp voldoende gronden , eene bep lde voorwetenfch p,,_v n- eene nfl nde We&sgefleltenis verkrygen, en
eenige w rfchynelyke, vocirzienings-regelen opm ken ; m r
zyne Weerskunde zo yer uit to willen breiden , d t men
die in h re wyd uitgefIrekte hoed nigheid meesterlyk wil
hep len,, k n niet nders, d n n eene l ge w nwysheid
fm ken . - Is dit onvolm kte,
dit zw k,
zyn
deze gebrekkelykheden
n de n tuurkundige Wetenfch pIien
niet minder is 'er ook zod nig iets to vinden in
de befchouwende Sterrekunde ; de bep lingen der onderlinge ffl nden, erl grootheden der Pl neten, zullen, door de
onzekerheid v n den grondregel , h re vereischte n uw .
keurigheid moeten misfen ; en men z l, door een lgemeen
ngenomen m tregel, niet verder, d n bet n ste, n de
wezentlyke w rheid kunilen komen . De ,m t moet zeker
en bekend- zyn, wil men v n de • nette grootte, en ffl nd,
v n eenig lich m in let zekere bewust zyn ; dit nu heeft
wel op den rdbod ,pl nts, (eerl voet, by voorb ., weet
seen , k n de grootte . of ffl nd v n een voet befl n , en fi
meeten) m r geenzins in de befchouwende Sterrekunde . De
eenheid, tyelke bier tot een grondfl g v n de uitrekening
ngenomen word, zynde de r dius of flr l v n den A r&
bol, toeh is, n r-de verfcheide bep lingen, n ver nde ,
Ding onderhevig : ls blykb r is, nit de verfchillende bep lingen der Sterrekundigen , omtrent den grootflen cirkel ;
wordende dezelve begroot, door SNELLIUS, op 123,120,000
voeten, door PICARD, Op 123,249,600, door CASSINI, op
1_y,725,644, en door NERHAUD , Op 123,786,000 . Derh lven moet de r dius of flr l, welke, ls eene eenheid, voor
een lgemeenen m tregel word ngenomen, n r deze verfchillende uitrekeningen , in grootte verfchillend zyn . En
gevolglyk zyn ook de bep lingen dcr grootte en onderlinge
ffl nden der Pl neten • onzeker, of ze kunnen, op zyn best
genomen, m r gezegd worden, het n ste n de wezentlyke w rheid to komen . Het k n niet misfen , of dit moet
-een grout zw k in de befchouwende Sterrekunde geven ;
bet welk , gevoegd by de
nmerkelyke vergroting der
tusfchenkomende middelfloffen , die ls toev llen, n de
rneest vergrotende kykers, door welke men de voorgeflelde
vnorwerpen bezigtigt, eigen zyn, niet d n groote gebrekkelykheden z l overl ten, en ltoos flof verfch ffen , ont
dit zw k - dit duistere
in de w rnemingen pl nts hebben-
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bende, zoo veel doenlyk is wech to nemen, om dit onderwerp' tot Ineerdere voltn ktheid, ep oncler eene flellige, bep ling, to brenget ; tiet,welk mogelyk voor ltoos boven bet
bereik v n den Steiv4litlg g n z l . •- Hierby komen
noch de verfchillende ged chten v n verfcheide Wysgeeren,
nopende den groot[ten di meter v n den A rdbol, of die,
n nielyk, door beide de polen loopt, d n l ngs den Aqu Zor ; in de line Apfdum, en de wetten der zw rte-kr g
ten to bep len ; het welk verfchillende itelzels oplevert ,
die , offchoon ze in bet hoofdz kelyke overeen komen ,
echter in de uitleggingen noch Heeds nrnerkelyke zw righeden overl ten , n r m te men de ged chten v n den
eenen of nderen is toeged n . --- Myn beftek l t niet
toe, bier verder in to treden, ik z l my des vergenoegen,
inet lleenlyk, tot Plot,
n de eene zyde, n to merken,
d t bet volm _kte, • elyk in lle onderm nfche z ken, dus
ook in deze verheven Wetenfch ppen, niet z l to vinden
gyn, ; en
n de ndere, d t'er, dit niet tegenft nde, geii egz me middelen zyn
n de h nd gegeven , om den
Schepper in zyne Schepzelen to verheerlyken ; ls w rdoor
n n-~,w nneer ze wel gebezigd worden, d t bet kenmerk
v n een w r vriend en beoefen r dezer Wetpnfch ppeki
duidelyk kenfchetzen, llezins opgeleid word tot lof v n den
Alwyzen en Grootm chtigcn Formeerder, die lle deze dierh re kleinodien, ter befpiegeling en nut v n den Mensch,
ogenblikkelyk
met een woord fprekens
zo verzukkelyk -- uit een enkel niet
heeft voortgebr cht!
IIERIGT , VEGENS DEN BERG LIBANON , EN DE BEWOONDEkS VAN DENZELVEN .
Door den Heer
DE LA BILLARDIERE, M . D .

(Getrokken uit de

•

Registres de Ac dernie Roy le des
Sfiences , du iG Dec . 1789 .)

ezelfde Ileer DE LA BILLARDIERE, v n wien try,
D onl ngs , een Berigt pl tflen , wegens de Goin
Dr g nt , door hem op den Lib non gevonden (*),
heeft
ons , wegens deezen Berg en de tegenwoordige
99
Bewoonders v n denzelven, 't volgend verfl g gegee• ven , 't welk wy oordeelden de
nd gt der Leezeren
•
• v n ons Mengelwerk to verdienen ."
(*) Zie 1V. &b. F d. Lett. MEG
. bl . 28,} .
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Om de hoogte v n den Berg Lib non to meeten, br gs
de Heer DE LA BILLARDIERE, op den tw lfden v n April
des J rs MDCCLXXXVII, een B rometer in bet Klooster der K rmeliten, geheeten D ir M ferkis. De Kwik
d lde tot ; Duimen en i t Linien ; de Thermometer v n
1 EAUMUR, in de fch duw w rgenomen, tekende io Gr den . - Een ndere B rometer, ten zelfden tyde
n den
Zeek nt w rgenomen : ftondt op 28 Duimen , n des
Thermometer wees, ter zelfde pl tze, sz Gr den n,
Hier uit volgt, de verbeteringen v n den Heer .DE Luc1
in gt genomen zynde , d t bet Klooster D ir M ferkis,
gelegen is op de hoogre v n 7I 2 Roeden . De fueeuw
bedekte toen no- bet bovenfte gedeelte v n den Berg Lib non, ter hoogte , v n meer d n 40o Roeden ; en moest
by bet eenige m nden uitftellen bet venge der hoogte to
meeten .
De Heer DE LA BILLARDIERE deedt eene reis
n de
k nten v n de Woestyn v n Syrie. By zyne wederkomst
vondt by de eenig hem overgebleevene B rometer gebrooken . Gelukkig bez t by een Gr phometer, welke by gebruikte om zyn meeting to volbrengen . V n bet gemelde
Klooster den top des Lib nons niet kunnende zien, m t
by eerst de hoogte v n een Berg, C rn bi d geheeten, die
hooger d n bet Klooster ligt ; een b fis v n 114 Roeden
genomen hebbende, vondt by de perpendicul ire boo .-to
231 Roeden, en 543 Roeden v n den top des Bergs C r.
n bi d tot then v n den Lib non ; zich bediend hebbende
v n cen b fis v n 27 Roeden . Indien wy nu de uitkomlen deezer drie meetingen by elk nder voegen, z l de
perpendicul ire hoogte v n den Lib non, boven de oppervl kte der Zee, 14912 Roeden zyn .
De top v n den Berg Lib non is niet ltoos, geduurendd
bet geheele J r, m t Sneeuw bedekt ; doch Reeds blyft 'er
n de Noord- en Noord - Oost zyde in de diepw t over
ten , w r dezelve een gedeelte v n den d g buiten bet
fchynzel der Tonne blyft .
Het Gcbergte Lib non ftrekt zich v n bet Noord-Oosteli
tot bet Zuid - Westen uit : 't zelve wordt doorfneeden v n
diepe w terkolken, door bet w ter uitgehoold . Veele der
Bergen, v n eene middelb re hoogte, vertoonen zich v n
verre ls zo veele boogen, die rusten op de zyden v n den
hoogften Berg : zv hebben bet geweld der w tervloeden,die
zich v n de hoogfte toppen nederftorten, wederft n .
De
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De Lib non is byk ns geheel en l z mengefleld uit gelykwydig loopende k lk gtige l gen, een weinig n bet
Westen hellende . Zeer digt by Cosfey vindt men , in een
zeer wyd uitgeflrekte vl kte, beneden, gebrooken K lkfleenen Beddingen v n gl dde fleenen, die w rfchynlyk, door
de Zee, die rondheid gekreegen hebben .
De W teren, die, door de ltoos liggende Sneeuw, op
Tummel Mezereb onderhouden worden , ondermynen den
Berg op verfcheide pl tzen, en vormen 'er verwelfzels,
die met den tyd inIlorten .
Ten Westen v n den
hoog(len Bergtop des Lib nons, ter pl tze w r de C dich den oorfprong ontleent, heeft bet w ter een onder.
rdsch K n l uitgegr ven, 't welk zich meer d n 500
Roeden v n de Ysvl kte uit(lrekt . De Heer DE LA s1LLARDIERE heeft dit l nge K n l , met een licht in de
h nd, toen bet w ter l g w s, doorgeloopen . 't Zelve
verwydt zich op verfcheide pl tzen , en men ziet, bier
en d r, n het verwclfzel, St l l'titen h ngen . De d g
z l komen, w nneer dit verwelfzel, door het w ter ondermynd, z l in(lorten, en lsd n z l de C dich w rfchynlyk eenen nderen loop neemen .
Op de hoogte v n meer d n iooo Roeden boven 't oppervl k der Zee , ontdekt men een Hol , welks opening
Eon en een h lf voet l ng en een voet wyd is : deeze opening doet zich voor, 6p den grond v n eene eenigzins fbellende pl ts . De Reiziger zou, w s by niet gew rfchuwd geweest, 'er zich in hegeeven hebben . Dikwils
-ziet men eene groote menigte Kr ijen rondsom die opening vliegen ; eenige verhe(fen zich zeer hoog d rboven,
v llen loodregt neder, en verdwynen . Deeze Holte is zeker gevormd door bet w ter, 't geen 'er Heeds vyf of zes
m nden v n het J r nederfypelt .
n deft
A n den voet v n den Berg Dyebel M rli s,
Zuidk nt, treft men Joodenlym n, lsmede op eerie ndere pl ts , I)el R tel gen md . Ter l tstgemelde pl tze ontdekt men eene roodkleurige Lym . rde , w rin zich
ook Amber voordoet, ls dezelve door den regen gew sfchen is . Men ontmoet op den hoogilen Berg, ter rechterh nd v n den weg n B lbec, dezelfde foort v n A rde
op meer d n iooo Roeden hoogte, w r dezelve een l g
vormt v n verfcheide honderd voeten dikte .
De Lib non , eigenlyk zo geheeten , wordt bewoond
door M roniten : zy onthouden zich d r in Dorpen onder
de heerfch ppy v n Prins JosEPH . N d t de Sneeuw ge.
iinol-
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fmolten is, zetten zich eenige St mmen v n Ar bifcke Bedouinen (*) neder by den Berg Lh det . Zy leeven d r
v n de voortbrengzelen v n hun 'Vee, on verz melen 'er
Gom-Dr g nt, welke zy verkoopen n de Grieken, omftreeks D ni s w onende, die 'er zich v n bedienen in het
bewerken hunner Stollen .
De M roniten teelen 'er M is, T rwe, G rst, Boonen e
Wyn en K toen . Zy voeden eene menigte Zyd-wormen,
Indien deeze uitkomen eer de Witte Moerbezieboom bi s
deren heeft , voeden zy de Jongen met Kleine M lv ,
(M lv rotundifoli , LIN.) .
Ook hebben de M roniten Honigbyen . Eenigen houden
ze in Korven digs by hunne Wooningen ; nderen brengert
Honig en W sch to z men in bet digtf'e en ontoeg nglyk[te der n buurige Bosfchen . De Honigbyen verv rdigen , in 't midden v n h rst gtige Boomen, llergeurigfte
Honig .
De inz meling der T rwe gefchiedt, op 't Gebergte, niet
voor bet einde v n Augustus, en dus omtrent twee m nden l ter d n in de Vl kten . Men z it ze iri September , en ze blyft den Winter over, onder de Sneeuw .
Het is bier niet gebruiklyk de L nden to mesten . Het
gez ide brengt omtrent tienvoudige vrugt voort . Op bee
Gebergte is men v n den Oogst 's J rs verzekerd, in de
Vl kten heeft men zomtyds Misgew sfen . 't Is nog niet
l ng geleden,d t die v n B lbec, door gebrek
n regen,r
drie op een volgende J ren onvrugtb r w s . Men z it
lle J ren . Hut Koorn kw m niet voort d n in het derde J r, en de Oogst w s llerovervloedigst .
De M ss fl gt wel op 't Gebergte ; de l nden, d rmede
bez id , worden bevogt door rioolen die het w ter derw rds brengen . Ecue m t M is, op 't Gebergte verz meld, weegt omtrent een negende meer d n dczelfde m t
in de Vl kte geteeld . Men z it de G rst (P nicum Mili ceum) in 't begin v n Jury . Deeze dient tot Vogelvoeder. Men mengt ook bet Meel met T rwemeel, om 'er
Brood v n to b kken .
Men kweekt 'er den Wynftok, ter hoogte v n meer
d n zeven honderd Roeden boven bet oppervl k der
Zee . Dezelve words niet onderfteund door Wyng rdft ken ;
(*) Een breed verfl g v n de 4r bifche Bedouinen, hebben w
onzen Leezeren medegedeeld , in onze N. /11g . V d. Lettercefj,
Iii Deel, bl . 134, x85 .
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ken ; en verh st de w rmte des gronds filet rypen der
vrugt. In de tuinen, w r men de Wynftokken onderftut, z melt men de Druiven eene m nd l ter in d n is
den omtrek. De Bewoonders v n den Lib non doen het
vogt, nit de Druiven geperst, in de Zon uitw sfemen,
tot d t het eene foort v n lyvigheid bekomen heeft . Dit
levert eene zeer
ngen me Syroop op, door hun Dips
geheeten .
De Cederen groeijen ten Westen v n de Ysvl kte, men
Celt 'er nog omtrent t chtig, w rv n 'er zeven veel grooter zyn en ouder d n de overige . Zy hebben de hoogte
v n t chtig of negentig voeten . De ft m v n den dikften
is, over 't kruis, negen voeten, de ndere h len omtrent
cht voeten . -- Op den tw lfden April MDCCLXXXVII,
moest de Heer DE LA BILLARDIERE een we- v n vyfhonderd roeden, met Sneeuw bedekt, fleggen , om by de
Cederboomen to komen . Fly heeft by de driehonderd Cedervrugten medegenomen, en in Fr nkryk gebr gt . De gez ide z den fl gen gelukkig . De Heer DE MONNIER,
eerfte Lyf rts des Konings , heeft eene menigte in zyn tui
gepl nt die overvloedig uitfpruiten . De Heer DE LA BILLARDIERE verzekert, d t by Cederboomen gezien heeft to
Elh det, en op veele ndere pl tzen .
Hy heeft ook
w rgenomen d t 'er geene Lieden met H lsgezwellen (Go
tereux) op 't Gebergte Lib tion gevonden worden, fchoon
zy de trek, om koud w ter to drinken , zo verve l ten
g n, d t ze veel Sneeuw eeten, en 'er zich, ls eenn
zeker hulpmiddel v n bedienen, tot geneezing v n veele
Ziekten . --- Geduurende den Zomer fl pen de meeste
L ndlieden in de open lugt, w rdoor zy menigm l zeere
oogen krygen , gevolgd v n eene meerdere of mindere
verduistering v n het doorfchynend hoornvlies .
De Bewoonders v n den Lib non zyn z gt rtig . Bel ng
is de groote dryfveer hunner d den . Als ecn verfl fd
Volk, veinzend en vrees gtig, bedienen zy zich zelden
v n geweld, om zich, 't geen zy begeeren, to verfch fFen .
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LEEVENSBERICHT

LEEVENSBERICHT VAN DEN BEROEMDEN SCHILDER MODFRIED KNELLER, B rt . Volgens HORACE WALPOLE .

D

e Heer GOD FRIED KNELLER werd gebooren to Lubek,
eene St d v n Holftein in Deenem rken , omtrent den
J re MDCXLVIII . Zyn Grootv der h dt een L ndgoetl
by H lle in S xen, en w s lgemeen Opziender der Mynwerken en Rentmeester des Gr ven v n M nsfeld . By
zyne Vrouwe, uit het Gefl cht v n CROWSFN h dt by ddtt
Zoon , ZACHARIAS, to Leipzig opgevoed, en eenigen tyd in
dienst by de Weduw V n GUSTAVUS ADOLPHUS. N h r
Dood beg f by zich n Lubek, trouwde, en wierd, zich op
de Bouwkunde byzonder toegelegd hebbende, Opzigter der
St dsgebouwen . Hy liet twee Zoonen n , JOHN ZACHARIAS en GODFRIED .
De l tstgemelde , v n wien wy eene Leevensfchets geeven , w s cerst gefchikt tot den Krygsdienst, en werd n
Leyden gezonden , w r by zich in de Wis- en Vestingbouwkunde oefende : th r eene overheerfchende neiging bep lde hem tot de Schilderkunst . Zyn V der, hierin berustende, zondt hem n Amfterd m, w r by het Penfeel h nteerde onder BOLL, en eenige Lesfen kreeg v n REMBRANDT.
Noch VERTUE , ttoch iem nd zyner Leevensbefchryveren,
tekenen dit op , en ik beweer bet niet ; m r ik heb gehoord, d t een zyner Leermeesteren F . HALS w s (v) .
Het gn t v st,d t KNELLER de fl fschheid eensLeerlings
niet h dt, noch iem nd hunner n volgde . Zelf` in It lie,
w r by in den ,J re MDCLXXII heen toog, bondt by zich
n geen byzonderen flryl ; even min deedt by zulks to henetie, w r by l ngst vcrtoefde ; boogge gt w s by by eenige
(*) Een beroemd Portr it-Schilder to H rlesn . Zie, wegens de
byzonderheden zyner Kunstflukken nog voorh nden, de byl geu
tot den Lierz ng, getyreld FttANS Hots, door A . t .OOSJES, Pz .
De Heer ROULAND VAN EYNDIN getuigt v n deezen Meester,
;, d t by zo flout en meester gtig fchilderde , en n zyne Por .
• tr iten een zo v st en n tuurlyk ch r cter g f; d t hem lleen
„ de teerheid en de uitvoering v n VAN DYE ontbr ken, om de
• grootfle Portr it Schilder v n zyn tyd to zyn ; w rv n ver• fcheide zynervoorn mf'eWerken, die teH rlembew rdwor• den, getuigen kunnen ." Ye h. VAN TWYLE 'sTiveedeGer ootfc.'r p.
V. St. bl . 134. .
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nzienlyktle h milien , die by fchilderde , en, ook
bet Afbeeldzel verv rdigde v n den C rdin l B , ' SSdDON,,A.
Indien ik de minfle gelvkheid b efpeur. i n zyne Werkeu,
op die v n cenig nder Meester, 't is in eenige v ts zyyne
vroegfle Schilderllukken,en de beste,in EnAel nd, d, r by
TINTORET volgt .
lien Portr it to II ugl ton v n JvsEPU
CAI' RERAS, een Dichter, en K pell n v n C .P. rrii RINA v n
Lisbon, heeft do kr gt en de eenvoudigbeid v n lien illeester, zonder een gedeelte der vcrdien(len verfchuldigd to zyn
n n TINTORET's lgemeene zw rte dr pery, boven zyn eigeno n derb nd Voile dr pery, of zyns Meesters itE iBRANT's
onn tunrlyk Chi ro Scuro . In f ter tyden meende men ,
d t KNELLER zich
n de m uler v n RUBENS overg f.
Ik vind het nergens d n in de fchets v n Koning WILLIAPi's Ridderlyke Beelteiiis , hlykb r gevolgd n r cone
tekening v n RUBENS, welke by bez t . Fly Ii dt nict meer
v n RUBENS ryke kleuren, d n v n VAN DYK's keurigheid in
de kleedin ; ; doch by ichilderde fchooner d n de l tstgemelde, en flouter d n PETER LELY .
De Heer LELY ondervondt KNELLER'S bekw mheid in
een optekenensw rdig gev l. GODrRTED KNELLER kw m,
met zyn Brooder, in dr J re MDCLXXIV in Engel nd,
zonder oogmerk om zich d r neder to zetten ; m r over
Fr nkryk n henetie weder to keeren : Zy h dden Brievert
nbeveelin ;
v n
n den Heer BANKS, con H mburger
Koopm n . GoDFRJED ichilderde deezen en zyne h rilie .
De Portr iten beh gden . De Veer VERNON , Secret ris
des Hertogs v n MONMOUTH , z g ze , z t voor den
nicuwen Schilder, en h lde, zyn Meester over, om zich
door dezelfde h nd to l ten fchilderen . De Hertog w s
'er derm te over vold n, d t by zyn \' der, den Koning,
bewoog , om voor KNELLED, to g n ;, ittun ; ten zelfden
tyde w s den Hertog v n YORK beloofd , een fbeeldzel
des Koniiigs , door LELY . CAR EL , niet genegen om tweem l to zitten, flelde voor , d t beide de Schilders bem
to gelyk zouden fm len . LELY, ls cen reeds gevestigd
Kunstichilder, verkoos hot licht 't wellk hem best d gt,
de Vreemdcling moest zich behelpen met het beste licht
't Been by kon vinden ; by volvoerde bet fl k met zo veel
gem ks en v rdigheids , d t zyne Afbeelding in zeker
voege voltooid w s, toen die v n LELY flegts in de doodverf flondt . De nieuwighcid beh gde - nogth ns verdiende LELY do meeste eer : w nt by deedt regt
n zyn
MENG . J791- No, 3 .
1
nieuge der
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nieuwen Mededinger, erkende diens bekw mheden en bet
welgelyken des Portr its (*) .
Dit wel fl gen yestigde KNLLLER in Engel nd . De reeks
zyner Portr iten bewyst de volduuring zyner verworvene
hoog gting . CAREL DE II zondt hem n P rys, om LoDEwvs DEN XIV to ichilderen ; m r flierf in zyn fweezen .
De Opvolger w s hem even gunflig, en z t voor zyn Schilderttuk voor• Secret ris PEPYS, ls by de tyding ontving,
d t de Prins v n ORANJE gel ud w s . Dolling WILLIAM gedroeg zich, omtrent KNELLER, op eerie nog ondericheidender wyze ; voor (lien Vorst verv rdigde by de Schilderflukken to H mpton-court, en by werd door hem , in den
J re MDCXCII, tot Ridder verheeven, met bet bygevoegd
gelchenk v n een Gouden Med ille , en een Keten 30o Pouden
Sterl . w rdig ; voor hem m kte by bet Portr it v n Cz r
PETER, en voor de Koningin ANNA, d t des Konings v n
Sp nje , n derh nd Keizer CAREL DEN VI ; dit l tfle w s
een zo ilegt fluk, d t iem nd zou denken, d t de Schilder
nduiden , tusichen Cz r PETER
bet onderfcheid wilde
en CAREL .
Zyne Schilderflukken in de G ndery derAdmir len (t),
verv rdigde by onder dezelfde Regeering, en verfcheide
Geezer zyn eerie zo edele ged gtenis w rdig. De Kit-c t
club, zo gen md, befl nde uit eerfte vernuften, de P triotten, die Engel nd behielden , w s KNELLER'S l tfle
werk onder die Regeering, en bet l tfle zyner openb re
Schilderfl: kken .
Hy fchilderde GEORGE DEN I, en werd door hem tot
B ronet verheeven . Met zyn Schilder- rbeid voer by voort ;
(loch werd, in den f re MMIIJCCXXII, nget st door een
gcweldige Koorts ; Dr . MEAD redde hem uit bet h chlykst
doodsev r ; de ziektefIof viel op zyn flinker rm ; deeze
tiverd gefi eeden . fly bleef in eeu kwynenden il t, en tierf
den _7ilen October MDCCXXIII . Men begroef hem to
1JTl itton, by Hounslow, w r by een L ndgoed h dt . In
de
(*) N dem l het zeker is, d t i.NEL1 ER, onder de Regeering
v n CAREL DEN 11, de cerflem l in Lnglird kw m, is het Gene
onverfchoonelyke onn uwkeurigheid v n den Ileer BJoRNSTPHL,
ls by , in het We 1 .eel zyner Reize , bl, 245, fchryft, d t
K NELL.E R Boning CAREL DEN I , in deszelfs Gev ngenis , ver .
fcheidem len portr iteerde.
(t) even v n deeze Koppen zyn v n KNVELLER'S h nd, de
everige fchilderde DAHL,
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werd een Gedenktcken voor hem

KNELLER trouwde SUSANNAH COWLEY, Dogter v n den
Predik nt teHHnley ii den Them. Zy overleefde hem, en
werd to Hen'ey begr ven, w r men nog de Gedenkgr ven
v n ll r en h renV der viudt . V66r zynHuwelyk h dt deHeer
GoDrRIED een liefdegev lletje met de Vrouw eensKw kers,
die by v n h r Echgenoot kogt, en h dt eene Dogter, wier
Portr it by m lde ls een St. AGNES met een L m ; 'er g r
cell Prent v n nit door SMITH . KNELLER h dt groote fch tten verz meld : fehoon by ruim en ryklyk leefde, en 2o,000
Pond by de Zuidzee verloor, liet by nogth ns zo veel n ,
d t het J rlyks inkomen byk ns e,ooo beliep . Een gedeelte d rv n m kte by n zyne lIuisvrouw, en het overige
R n GODFRIED IIUCKLE , den Zoon zyner Dogter, onder
beding, d t deeze den n m v n KNELLER zou nneemen .
A n drie Nigten, to H mburg, Kinderen v n zyn Broeder,
m kte by Leg ten, en een J rgeld v n ioo Ponden
n
SING, een oud Knegt, die met zyn Broeder hem geholpen
h dt . Veele helpers h d fly, gelyk of to neemen is nit de
veelvuldigheid zyner Stukken, en de flegtheid v n zo veele
de voorn m(e w ren PIETER VAN DER ROER en BAnIR, ;
zomtyds bediende by zich v n BAPTIST en VERGAZON .
Vyftien Guinjes liet by zich voor een Kop, twintig voor
een Kop met Cdn H nd , dertig voor eene Af beelding ten
h lven lyve, en zestig voor eene ten voeten uit, bet len .
KNELLER m lde menigwerf zyne eigene Afbeelding .
Myn V der bez t 'er een v n zyn jeugd ; en een kleintje
v n denzelfden tyd , zeer meesterlyk ged n , is th ns in
myn bezit . 't Werd door BECKET in 't Koper gebr gt .
SMITH verv rdigde een nder met cell Pruik . Een, ter h lver lengte, werd n de Tosc n%che G ndery gezonden ;
nog een ter h lver lengte is 'er voorh nden, met de Goudeil
Keten . En met een K p ter h lver lengte ,
n de G ndery
to Oxfort
ngeboden . En nog een dubbel fink, hem en
zyne Vrouw verbeeldende .
Veele zyner fiukken zyn in 't koper gebr gt, boven l door
SMITH, die hem nicer d n regt ged n heeft ; de Dr peryen
zyn boven de oorfpronglyke to fiellen (t) . De ecrile Prent,
v n

(*) Zyn Gedenkteken, door Rysrt°,Acrt gem kt, b th hyy, zelve
ontworpen, en 300 Pond tot hetzeive beilewd .
(t) Hy h dt, n r 't oordeel v n . VAN FYNorN, een zekereu
im k of liever mode, in de Dr peryen zyner Portr icen ingevoerd,
1 2
die ,
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v n zyne Werken ontleend, w s CAREL DE 1X, door WHITE :
F.er by n It lie ging , h dt by een Historiefluk gefchilderd, verbeeldende TOBIAS en den Engel . Op zyn pl ts
to Whitton, w ren veele ftukken, v n zyne h nd, eenige
j ren n zyn Dood verkogt . Hy h dt voor, den tr p l .
d r, door JAMES THORNHILL, .tC l ten fchilderen ; doch
hoorende, d t de Heer IZAAC NEWTON voor THORNHILL
zou zitten, werd KNELLER verfloord, en zeide , geen
Portr it-Schilder tot zyn Huis-Schilder to willen gebruiken,
en by liet het Werk n LAGUERRE .
De 1-leer KNELLER verminderde zyn Schilderroem, door
de verkiezing, om zyn Kunst n zyn inkomen dienstb r
to m ken (*) . H d by geleefd in een L nd w r zyne
vcrdienfle beloond werd, n r de w rde zyner Stukken,
in flede v n n r derzelver get l, by zou op de lyst der
grootfle Meesteren hebben mogen pr len ; m r by p rde de verreg ndfte trotsheid met de grootfle verw rlooten minflen tegen even Stuk ,
zing v n ch r cter ;
't welk by fchilderde om roem to verwerven , oferde by
'er twintig
n winst op ; en by trof Menfchen v n zo
weinig oordeel
n, d t zy 'er op gefleld w ren om gefchilderd to worden, door een M n, die g rne zyn eigen
Work voor hot zyne niet zou erkend hebben , op het
oogenblik, d t men 'er het geld voor h dt nedergelegd .
Tien Vorflen z ten voor zyn Penfeel (t), geen hunner
ontdie, offchoon niet zo eenvoudig fcroon ls die v n NETSCHER en
LELY, e;gter door verfcheide Kunflen rs, die, onder zyn beftuur,
n zyne Afbeeldzelftukken werkten , in ndere L nden werd
overgebr gt , en eenigen tyd El nd greep .Verh . v n Teyler's Ti cede
Genootfch p . V. Deel, b 1 . 74- .
(*) Zeker Schryver zegc, d t KNELLER n het Portr it -fchilderen'den voorr ng g f, met dit zeggen : , Schilders v n Historic .
„ Stukken m ken de Dooden leevend, en beginnen Diet to lee„ ven, voor d t zy zelven dood zyn . Ik fchilder de leevenden,
„ en zy doen my leeven!" Een Bon-mot zeker ;doch, hoe ook
epreezen by zyn leeven, door DRYDEN, ADDISON, STEELE, en
boven l door PoPE, heeft de Dichter HAYLEY hem die h ndelwyze
kw lyk geduid, ls by zingt :
Unh ppy KNELLER' C'ovetoZSS

Thee Glory yielded to f ducin

though v in,
G in .

(t) CAREL DE 11, JACOBUS D 11, en diens Koninginne, WIL'
LIAM en MARIA, ANNA, GEORGE DE 1, LODEWYK DE XIV, PETER
DE GROUTE en Keizer CAREL DE VI. Voor bet l tstgemelde Por-

tr it,
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entdekte , d t by bekw m w s om meer to doen d n
hunne gelykenis to bew ren . Wy nogth ns, die Koning
WILLIAM, Cz r PETER, MARLBOROUGH, NEWTON, DRYDEN, GODOLPHIN, SOMERS, de Hertogin v n GRAFTON,
L dy RANELACH, en zo veele ndere ciei den v n eene
beroemde Eeuwe, door KNELLER'S Penfeel
n ons overgebr gt vinden , moeten ons niet bekl gen , d t by zyne
kunstbekw mheid
n Portr iten to koste l g . Misfehien
is deeze (ch t grooter , d n by ldien by de K mers v n
H mpton-court vercierd h dt met de Oorlogen v n Ene s,
of bet Toverp leis v n Armid ; en ls men in nmerking
neemt , hoe zelden groote Kunften rs op eene w rdige
wyze gebruikt worden , is bet beter weezenlyke Portr iten
to hebben, d n ontelb re M don s .
Myn gevoelen, over 't geen de Heer KNELLER zou hebben kunnen doell , moet niet beoordeeld worden uit bet
Ilistorieftuk v n Koning WILLIAM, in 't bovengemelde P leis ; 't is een j mmerh rtig fink ; m r de oorfpronglyke
fchets v n 't zelve , to Houghton , is ontworpen, met een
vuur en geest, RUBENS even rende . De Held en bet P rd
zyn d r in htt heetfre v n 't gevegt ; in bet groote fluk
rydt de Koning in Zegepr l, met zyne gewoone koelheid .
De Heer KNELLER h dt v n lle zyne Werken 't meest
op, met den bekeerden Chinees to Windfor ; m r zyn Portr it v n GIBBONS overtreft bet verre ; dit heeft de losheid
en n tuurlykheid v n VAN DYK, met de h rmonic v n kleuren byzonder eigen
n ANDREA sACCHI ; geen gedeelte
is ilof beh ndeld . In 't lgemeen zelfs , ls by bet uiterfte
v n zyn kunstvermogen nweudde, drukte by lle ndere
p rtyen, om to meer kr gts in 't Hoofd to brengen, -een trek, eenen zo grooten Meester onw rdig . Zyne dr peryen zyn zo lugtig opgem kt, d t ze n gees zyde of
eenige ftofFe , die men ooit in de Wereld z g , geleckcn .
De bonding zyner I-Ioofden heeft cene uitfteekende bev lligheid ; bet h ir is wonder
rtig gefchikt , en indien de
Jokken onn ttiurlyk hoog fchynen, inoet dit ngezien worden voor een blyk v n 's Schilders kunst . Hy fchilderde in
eene Eeuw, toen de D mes gev rten v n dric verdiepingen op bet hoofd droegen . Il dt by zulk cen geheel onn .
tuurlyk opfchik vertojnd , in 't verloop v n eene h lve
Eeucv,
tr it, m kte LEOPOLD, KNEr.LER tot Ridder des R©orfchen Ryks ;
ANNA verhief hem tot K merdienn r ; de Univerfiteit v n Oxfort
g f hem den tytel v n Dotor .
13
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Eeuw, zouden zyne Stukken bel chlyk geweest zyn . Dit
hoofddekzcl tot de n tuurlyke hoogte , te brengen, toen bet
oog gewoon w s pyr miden to befchouwen, h dt bet vooroordeel to zeer gefchokt , en de gelykenis doen verminderen .
Hy koos ecn middenweg, en g f 'er een cier d
n v n
n tuurlyker ftoffe . --- Met dit les moet men bekennen,
d t 'er eene groote eenzelvigheid heerschte in de houdingen , en geese verbeelding ltoos in dezelve werkt . Zie
m r een hop, deeze neemt in --- ontbloot bet overige
v n 't dock, en gy zult verwonderd ft n, hoe ngezigten, die zo veel wtdrukken, zo werkloos kunnen weezen .
In de d d, de Ecuw, w rin KNELLER lcefde, vorderde
ltiets n uwkeurigs , niets volkomens . Bekw m om de
kr gt v n DRYDEN's Vcrzen to voelen , en de grootsheid
v n KNELLER's Koppen op to merken, kon dezelve Rymel ry hooren en Kl ddery zien .
KNELLER's trots w s ondr glyk .
POPE ging eene WVeddingfch p n, d t geese vleiery to grof w s, of zyn Vriend
I;NELLER zou ze verzwelgen kunnen .
Om 'er de proef v n
to neemen , zeide PoPE tegen hem, terwyl by z t to fchilderen : „ t-V rlyk KNELLER , ik geloof, d t, indien de
„ Schepper •u t t helper geh d h d, de Wereld veel vol„ m ktcr zoo weezen ."
„ By God," g f KNELLER
„ hem ten
ntwoord , „ ik geloof het!" Eene zo oneerbiedige t l w s niet vreemd in den niond v n KNELLER,
die over bet fluk v n den Godsdienst zich dikm ls op
een losfen ti nt uitliet .
D: UITWVERKZELS VAN NYD FN JALOUSY, VOORnEELDLYK
GESCHETST.

Eerse G%kiedenis .

W

(Uit h .t Engehch v n den Heer

cU TBERLAND .)

y liebben zo veel gehoord v n de treurige Uirwerkzelen der
~V J ioufq, d t ik my onl ngs niet v,einig verm kt vond ,
door een Veih i, my medegedeeld v n een Heer, die gel kkig
geneezen werd v n zyn_ J lonfy, zonder cenige v n die treurige
omft : d gheden, welke, m r l to dikwyls, uit die Gemocdsdrift
ontil n, zelfs d n, w nneer dezelve ongegrond is . N rdem l
de j louzy v n dien Heer v n deezen ttempel w s , hob ik to
Tneer zin om zyne Gefchiedenis to veth len, (met genoegz rne
voorbehoeding, w t de NT men en 1'erfoonen betreft) dewyl 'er
eene Zedeleerende regtm iigheid is in de ontknooping, die be
h geiyk
k zou tveezen zelis in eene vercierde Gefchiedenis ; en
dub.
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dubbel beh gelyk wordt , w nneer wy dezelve in het d dlyk
leeven ntreffen .
De Beer PAUL TESTY , cht en veertig J ren bereikt hebbende,
trouwde de fchoone LQUISA in h r chttiende J r . Men vindt
Ouders, die Ichynen to denken, d t een zogen md wel uithnwelyken , w t de bezittingen betreft , vergoeding k n opleveren ,
voor eeu zeer wyd verichil v n J ren ; LOUISA's Ouders d gten
in diervoege over het fluk .
Eene ongehuwde Zuster v n den Heer PAUL, verfcheide , ren
jonger d n by, h dt eenigen tyd v66r zyn Huwelyk met LouISA
zyne Huishouding beftuurd ; en dewyl deeze jonge Juffrouw eene
wonderbedreevene Huishoudfler w s , en d renbovcn een vry
goed on fh ngelyk k pit l bez t, n m de voorzigtige B ronet
zyne m tregelen zod nig, d t zy by hem zou blyven woonen ;
under voorwendzel, v n de onbedreevenheid der jong getrouwde
to gemoet to komen, voerde zy bet huislyk befluur zo volflrekt
ls immer .
N rdem l Juffrouw ItA.cH L beter to vrede zou geweest zyn
op h r Broeder, h dt by eene Vrouw gekoozen v n minder
fchoonheid en meer middelen d n LOUISA nbr gt, v lt 'er zeer
s n to twyfelen, of zy n zyn Huwelyk wel by hem zou gebleeven zyn, w s zy niet vry verre been geweest in een Iiefdeh ndel
met een jong [Jeer, wiens nzoeken, fchoon in de d d op h r
middelen gemunt, zy geloofde d t in opregtheid h r Perfoon betroffen .
Deeze jonge Veer , lien ik den n m v LIONEL
z l geeven , w s ongetwyfeld een voorwerp de opmerking wet
verdienende v n eerie Juffrouw in de omfi ndigheden v n Mejuffrouw RACHEL ; by eene fchoone gefl lte en een inneemend voorkomen, w s by v n eene nzienlyke geboorte ; zynde een jonger
Zoon v n den Lord MORTIMER , ecn oud eerw rdig P ir des
Ryks, die op zyn F' milie's L ndgoed zich met zyn Gezin ont .
hieldt ;'t zelve l g flegts weinige mylen v n d t des Heeren PAUL,
zy w ren vrienden en bezogten elk nder dikwyls . LIONEL h dt
zyn V der veel kwelling veroorz kt door jeugdige verkwisting
en een fpoorloos gedr g, groote for men h dt deeze opgefchooten, om hem nit zyne ichulden to redden ; m r de middelen v n
den ouden Lord middelm tig en v st gem kt zynde op dens
oudtlen Zoon, W s LIONEL genoodz kt geweest zyn Krygspost
to verkoopen, en nu t'huis to leeven, geheel v n zyn V der f:.
b ngende, met een zeer fchr l z kgeld.
Geen wonder, d t LIONEL, die zyne eigene bekrompene omil ndigheden m r l to zeer gevoelde, om cenig voeglyk redmid .
del niet ter h nd to neemen , g rne zvn verv llen fortuin . door
een voordeelig Huwelyk, wilde herflellen ; en fchoon Juffrouw
RACHEL wel joist de D me zyner verkiezinge niet w s, bed gt by
zeer wyslyk, d t zyne onlfl ndigheden hem het vermogen, om
geheel n r zyne verkiezing to h ndelen,ben men . Tot dit midlel v n herflel, werd by .ook flerk ngefpoord door zyn V der,
1 4.
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m n wiens wenfchen by g rne wilde voldoen , niet lleen uh
hoofde v n pligt, m r ook, om cenige vergoeding to doen voor
de vroegere moeilykheden . Ten deezen tyde flonden de z ken op
een goeden voet, en 'er v lt niet n to twyfelen , of de p rty
zou geflooten geworden zyn, w s bet Huwelyk v n den Heer
IAUL niet tusfchen beide gekomen ; doch , dewyl Mejuffrouw
RACEiEL, om boven opgegeeven reden, belloot, by h r Broeder
to blyven , word de verkeering tusfchen de Gelieven herv t, zo r s
de Heer PAUL zyne LOUISA in huis gebr gt h dt, en lles genoeg
in orde w s, om de bezoeken v n Vrienden en N buuren ter gelukwenfching to ontv ngen .
Ten deezen flonde word de ongelukkige RACHEL een fl gtoffer v n de pl gendfle ller menschlyke driften ; h re i chuwdZuster bez t duizend bev lligheden, en zy ontdekte fehielyk, of
w nde to ontdekken, d t LIONEL's nd gt getrokken wierd door
een fchooner voorwerp d n zy zelve . Dit g f h r de flerkile
beweegredenen om een w kz m oog gefl gen to houden op
7OUISA's gedr g ; bet is eene beflendige eigenich p der J loufy,
hUe voorwerpen, welke zy in 't oog krygt, to vergrooten en to
miskleuren . Eenigen tyd, nogth ns, bedwong zy zich binnen r'e
p nlen v n vocgiykheid ; nu en
n eene zydlingfche nmerking
vourzigtig ngevoerd by wyze v n r dgeeving, w s lles w r
zy w gde ; m r deeze nduidingen werden door LOUISA, wier
onfchuldige vrolykheid n dusd nige verm ningen niet luisterdc,
zo weinig in gt genomen , d t ze nu en d n op een ernfliger
Loon begonnen to klinken : w nneer die nmerkingen in fcherp .
heid toen men, begon LOUISA een weinig kw d rtig verm k re
icheppen in h r Zuster to kwellen , en gedroeg zich zod nig
on, trent LIONEL, ls zy misfchien nooit zou ged n hebben, h dt
RACHEL'S J louzy h r d r toe niet uitgelokt : zy w s nog on.
fchuldig ; doch in zo verre onvoorzigtig, d t zy RACHEL's boosrtigheid in de h nd werkte, die nu de z den v n misnoegen,
in 't ligt ontfleekb r h rt h rs Brooders , begon to z ilen .
In een dier hortende gefprekken , werke nu veelvuldigm len
pl nts greepen tusfchen de Zusters, befloot ReCHCL, n over bet
nude onderwerp zich met eenige bitsheid uitgel ten to hebben,
h r : lesf n met eene menigte betuigingen v n bel ngneeming in,
en yver voor, LOUISA's geluk, en br gt, ls cene verdeediging voor
de vrymoedigheid b nter r dgeevingen in !t midden, d t zy n nfpr k h dt op w r meerder Wereld- en Menschkunde, door ondervinding opged n ,d n de ndere w s ten deele gev llen . W rop--LoUrsE met eenige fcherpheid ntwoordde : „ 't Is w r, gy
„ hebt meer j ren in de Wereld geleefd d n ik ." Eenige weinige
„ Zo veel of zo weinig
misfchien, ntwoordde RACHEL.
,, ls bet u heh gt to bekennen," voerde LOUISA h r to gemoet ;
met byvoeging ,dit is ddn, onder verfcheide voordeelen, die gy
„ op my heht, err w rop gy l to edelmoedig zyt om op to roemen, cn 1k to nedcrig om des fmert to gevoelen . ---- Th t
men,

hier
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Her v n ook zyn txoge, fpr k RACHEL, gy zrslt n y toefl n
n`te
voegelyk to gedr
en ; gy
inerken , d t ~y dubbel gehouden zyt,
zyi eene getrouwde Yrouw .
„ Misfchien z l die eigenfle omfl ndigheid een bewys v n
• myne onvoegelykheid zyn . "
Hoe d t, Mevrouw l ik dur f zeggen , d t wyn Broeder , de Beer
PAUL, geen kw de p rty voor
w s ; lth ns' ik k n betuigen,
d t gy v n uwen k rt wet eenige moeste
ngewend heLt em here to
krygen .
• Wel, myn w rde Zuster," zeide LOUISA, met cone gem kte onverfchilligheid, „ n
zoo veel moeite is het niet vreernd,
„ d t ik een weinig wensch uit to rusten ."
Onvoeglykheid l t geen rust toe ; gezondheid, eer, gehtk, wor;
den 'er
r opgeofferd ; zy krenkt de gting cener FLwsvio
, enZ
kn kt de genegenheid v n een Egtgenoot!
„ Hou u gerust !" riep LOUISA, , indien gy geen oorz k geeft
• om de genegenheid v n cen Egrgenoot to verwyderen ; ik z l
• zorg dr gen d t 'er geene genegenheid gegeeven worde om
• de ging eerier Huisvrouwe to kwetzen "
Op dit oogenblik tr dt de Heer PAUL binnen , en, uit het gel d
der D mes, wel kunnende opm ken, d t zy bet niet volkomen
eens met elk nder w ren, vroeg by LOUISA , ernfhg", w ro,n zy zo
donker z g.
• Ik zou," fpr k LOUISA, „ donker zien ten gev lle v n myn.
• gezelfch p ; m r ik heb een zo zuiver geweeten, en zo vro .
• lyk een h rt, d t ik geen donkerheid in 't gel d k n zien,
• zonder d r over to l chen!"
Zy zeide dit met een oogfl g derwyze op RACHEL gevestigd ,
d t de Beer PAUL in de toep sfing niet lion mist sten . LOUISA
h dt de k mer niet verl ten , of 'er volgde eene uitlegging tusfchen den llroeder ert de Zuster ; in weike RACHEL •z ulk een groote gifte deedt v n h re eigene vergiftigende J loufy, en in 't h rt
v n den floor PAUL ftortte, d t hy, op de
nkomst v n Lord
MORTIMER, welke hem juist in d t tydilip werd
ngediend, het
fehielyk befluit n m deezen Heer to verfi n to geeven, hoe hec
voor zyn huislyk geluk noodig geworden w s , den Ileer LIONEL
to verzoeken, om zyne bezoeken, ten zynen huize, to fl ken .
Met deeze indrukken en met eenen ontrusren pest . tr dt de
Heer PAUL in zyn Boekvertrek, w r Lord MORTIMER hem z c
op to w gten, in een net min belemmerden fl t ; ged gt hebbende om eene Egtverbintenis tusfchen de beide F milien voor to
il n, en to pollen hoe de Heer PAUL zou denken over een I-Inwelyk, tusfchen zyn Zoon LIONHL en Mejuffrouw RACHEL.
W nneer de eerfte pligtpleegingen volbr gt w ren, 't we k vry
l ng nhieldt, dewyl beide de P rtyen flrikte onderhouders w xen der oude regelen v n Welleevendheid, begon zyn Lordfch p,
op zyne gewoone wyze, om v n verre to verneemen op wel c
een grond by zich bevondt ; d n zyn gel d in een plooi v n
er s .
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fdgheld en ber d gezet hebbende, begon by in deezer voege!
„ Inded d, Mynheer PAUL, ik moet u verkl ren d t~y einige dingen
„ in dit leeven my sneer verm ks fchenken,d n tebemerken, d t
• myn Zoon LIONEL uwe F milie zo dikwyls bezdekt . " -- De B ronet, wiens ziel, ten deezen ftonde, niet in fl t w s om gt to fl rl
op eenig nder denkbeeld, d n 't geen betrekking h dt op zyne eigene J loufy, ftondt geheel verfleld op deezen onverw gten voorfl g, en w s verlegen w r d r op to ntwoorden ; eindelyk, n
l ng m rtens, en op een Loon v n kw lyk gep ste boertery, g f
by to verfl u : „ wel to gelooven d t 'er ddne Perfoon in zyne
• F milie w s, n wien de bezoeken v n dell Heer LIONEL won• der bevielen : en dewy] dit een onderwerp w s't geen by zeer
• ter h rte n m, j bet eenige w rv n de Eer en bet Geluk
• v n hem en zyne F milie fhingen, kon by zyne Lordfch p
• verzekeren , d t by met gretigheid de gelegenheid ngreep
• om tot eene verkl ring to komen , welke by . hoopte d t zo
• vertrouwelyk zyn zou v n de zyde zyner Lordfch p, ls v n
• zyn k nt'"
D r w s iets in de wyze v n voordr gt v n
den Heer PAUL, zo wel ls in de woorden zelve , 't welk de
erflyke hoogmoed v n den ouden Lord ontrustte, die, zich met
veel ernsth ftigheid oprigtende, den Heer PAUL betuigde, „ d t
• by voor zy~ Zoon LIONEL dit re zeggen h dt, d t m ngel n
• Eer nooit onder diens gebreken behoorde ; j dit kon nooit
„ flr floos ten l ste gelegd worden n eenig Lid v n zyne F .
• mielje ; en d t by, om eenig verwyt v n die foort to voor .
• komen , gegrond zynde op zyns Zoons geduurig opp sfen
• v n zekere D me, deeze z menkomst verzogc h dt om 'er
• met zyn goeden Vriend en N buur over to fpreeken ."
Dit zeggen ftrookte zo zeer met de opv ttiug w r v n den
Heer PAIL vol w s, d t by onmiddelyk uitriep, „ Ik zie u'we
• Lordfch p is niet onkundig v n iets, d t m r l to zeer in 't
„ oog loopt v n cell ieder, die in dit huis verkeert : m r, de• wyl ik weet d t uwe Lordfch p een M n is v n de kieschte
• Eer in uw eigen Perfoon, z l ik my hoogst n u verpligt re.
• kenen, ls gy uw Zoon beduidt om dergelyke beginzels n to
• neemen, ten opzig :e v n zekere D me onder dit d k, en hem
• to verm nen of to l ten v n die opp sfingen, die gy zelve be• merkc hebt, en w rv n ik, om u de w rheid rondborilig to
„ belyden, geen ooggetuigen k n zyn, zonder den grootflen hin• der en bet uiterst Inisnoegen : '
Op deeze woorden tees de oude Lord, zo vlug ls zyne j ren
wilden gehengen, v n zyn h oel op, en fpr k op den verzekerend •
lien toon .
„ Mynheer PAUL TESTY, indien dit uw wensch
• en begeerte is , d n betuig ik u is het de myne ook : myn Zoon
• z l zyne Bezoeken hier ten Huize nooit herh len ; flel uw h rt
,~ gerust ; LIONEL MORTIMER z l u, noch de uwen, geene verdere
• floorenis geeven!"
De B ronet ntwoordde. „ Mylord, ik voel my doordrongen
,, V n
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v n een diep gevoel v n uw loflyk oogmerk, en de w rmte met
welke gy u hebt uitgedrukt over eeti Onderwerp, zo ltern iiwst verknogt n de, rust myns gemoeds : gy hebt myn h rt
outl st v n een zw r p k, en ik z l'er u ltoos voor d nken !"
„ Mynheer," hern m de Lord, „ 'er is nicer d n genoeg ge• zegd over dit onderwerp . 1k durf zeggen, myn Goon z 1 deer
„ D t durf
• ze zyne to leurtlelling wet to boven komen ."
• ik u verzekeren !" zeide de Heer PAUL, en voegde 'er by : , lk
• heb ook geen twyfel
n 't wet fl gen der onderneeminge
• v n den Heer LIONEL : ik hoop lleen d t by ze omtr,~nt cell
„ nder Voorwerp z l to werk flellen ."
Lord MORTIMFR murmelde eenige dingen by zich zelven, welke
de Heer PAUL Diet hoorde, en w rop by misfchien Diet fette, e
n m fpoedig zyn ffcheid.
W nneer wy den Leezer dee .
zes voorv ls zeggen, d t Mejuiiouw RACHEL nooit, zelf's Diet
in 't llerminfle, v n h re geneigdheid voor den Heer LIONEL
ontdekt h dt n h ren Broeder, integendeel h dt zy lles ten,
zorgvuldigfle voor hem vcrborgen gehouden , z l dit rnesverJf nd Diet onn tuurlyk, of ontbloot v n w rfchynlykheid, voor.
komen .
LtoNFL, wiens kleine g l nterien met LOUISA zo verre Diet geg n w ren, d t ze eenigen indruk op zyn h rt gem kt h dden,
w s ligt of to brengen v n zyne Liefde tot Mejdffrouw RACUUEL,,
die meet h r be rs d n h r Perfoon goldt : wesh lven by zich
gereedlyk kon fchikken n r hot ffcheid, zo gem klyk door zyn.
V der verworven, en by gehoorz mde, zonder moeite,
het
V derlyk bevel, om geene bezoeken nicer ten huize v n den
Beer PAUL TESTY of to leggen .
A u de D mes , ten diens huize , h dt dit wegblyven een lzins vreemd en onoplosfelyk voorkomen . De Heer PAUL hfeldt
het geheim geheel voor zich zelven , en floeg LOUISA met Argus .
oogen g de : w nneer by ontdekte d t zy bet Diet komen v n den
Heer LIONEL zich Diet meet n ntrok, d n d t ze zich eene vingtige
nim rking Bet ontglippen, d t by elders nicer verm ks zou vi den, begon by zyne'J loufy to l ttn v ren, en kreeg nicer lusts .
Geheel nders w s het gefleld met de ongelukkige Juffrouw
RACHEL ; h r h rt flondt de grootfle folteringen uit : w nt, fchooit
ly n tuurlyk moest veronderflellen, d t h rs Broeders ,j louzy de
oorz k w s v n LIONEL's wegblyven ;kon zy nogth ns zyn geheel
flilzwygen , ten h ren opzigte, Diet nders oplosfen , d n door
de veronderflelling, d t LOUISA's ntreklykheden zyn h rt geheel
v n h r vervreemd h dden : eene ondr glyke verouderfielling!
D g n d g verliep 'er in ugstvolle verw gting n een Brief,
die h r deeze wreede ver gteloozing ontvouwde . Geen Brief:
kw m 'er. Alle gemeenfch p tusfchen de F milie, en die v n
Lord MORTIMFR, w s fgebrooken . Geene ! :undfch p kon v n
d r opged n worden : en op i,~ n vr gen, !s zy v n verre
w gde
n h r Brooder voor to flelien, utwoordde by zo kor .,
koel en droog, d t zy 'er biers uit kon ccri kcn.
y,
•
•
„
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W nneer by intusfchen, v n tyd tot tyd, meer en meer met
bevredigd werd, n m zyne koelheid omtrent zyne Zuster
toe, die nu to l t ontdekte,, welke de heillooze gevolgen .w re
v n zich in z ken tusfchen M n en Vrouw to fteeken ; zy verweet zich zelve ten fterkilen h re gereedheid om diens J loufy
n to vuuren .
Terwyl zy zich met dusd nige oz erleggingen fpynigde, en
toen LOUISA reeds fcbeen vergeeten to hebben d t 'er ooit zulk
cen Perfoon ls de Heer LIONEL beflondt, vcrfpreidde 'er zich een
gerugt, d t by gereed fiondt om met een D me v n r ng en middelen in den echt to treeden, en d t by met Lord MORTIMER, ter
voltrekking v n dit Huwelyk, n r de St d vertrokken w s .
Deeze fl g ontbr k 'er lleen n il om juffrouw RACIIEIL geheel w n.
hoopig to m ken ; in eene vl g v n vervocring,
n ki nkzinnigheid grenzende . gingzy n h r k mer, hoot zich op, en g f
Iugt n h re drift, .door een ikrief to fchryven, vol kl gten en
verwyten, wellcen zy n ecn vertrouwden Brenger dverg f, me*
voiftrekten l st om then den Heer LIONEL in eigen h nden to gee,.
ven , en met nttt oord to rug to keeren . De Boodfch p werd n tty
de letter volbr gt, en zy ontving ket volgend ntwoord .
LOUISA

MMEJ','FFR0UV!

• Ik ben niet min verwonderd d n nged n over uwen Brief.
„ Indien uw Broeder U zints l ng niet onderrigt heeft v n zytz
„ gefprek met myn V der, heeft by zo onregtm
tig omtrent U
• geh ndeld ls omtrent Lord MORTIMER en my . Toen myn V .
„ der den Ileer PAUL ging opw gten, met bet bep ld oogmerk
• om hem to onderhouden over de hoop die ik h d om met U
• eene Egtverbintenis n to g n,, ;en deswegen een voorl g to
„ doen, ontving by ddnsfl gs zulk een kort en volflrekt fwyzend
„ befcheid, ten mynen opzigte, d t ik, hoe zeer bet my griefd e, niet nders doen kon d n 'er my flil n to onderwerpen, en
• de,
„ my onthouden v n eenig bezoek by eene F milie, w r men my
• ls een on ngen me Indringer befchouwde .
• W nneer ik u de w rhejd vexzeker, v n bet gerugt door
• gehoord, en u berigt, d t ik deezen morgen getrouwd ben,
„ zult gy bet my wet kunnen vergeeven, d t ik th ns 'er nict
• nicer byvoeg, d n d t ik de eer heb v n uw onderd nigfte Die.
• n r to zyn,
,, LIONEL MORTIMER ."
Bet ontv ngen v n deezen Brief bluschte op eens lle hoop nit .
De troostlooze Juffrouw RACII L werd een der elendigfte under de
Menfchen . N , in een vl g v n woede, tegen h ren Broeder
uitgev ren to hebben, verliet zy zyn huis, met oogmerk ori'er
nooit weder in to komen ; zonder een bep ld pl n w r zich neder to zetten En terwyl zy, by vl gen , n uwlyks gezegd kon
worden by h r verf nd to weezen, 2werft zy v n pl nts tot
pl nts , om die rust to zoeken , welke zy met geene mogelykheid
Iron vinden . W r zy komt verflrekt zy ten droeven toonbeeld
v n to leurgefteldeti Nyd en zelfpl geude Kw d rtigheid.

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

DE NUTTIGHEDEN EN 'T 00GMERK DER DICHTKUNST .
(Ontleend uit het overheerlyk Werk, de S cr Poefi Hebrseorum v n den Hoogeerw. ROBERT LOWTU , D . D . F. R . S . S.
Lond . & Gotting. - Lord-Bisfchop v n Londen .
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en begrypt, in 't lgemeen, d t do Dichtkunst een
tweevoudig oogmerk hebbe ., n mlyk Nut en
Verm k to verfch ffcn, of liever deeze beide to vereenigen . Ik wenschte liever, d t zy, die ons deeze bep
ling v n bet Joel der Diclltkuntte g ven, bet Nut h dden voorgefteld ls bet eindoogmerk, en 't Verm k ls
bet middel, w rdoor dit einde ti dlyk kon hereikt worden . De Wysgeer en de Dic ter fchynen voorn mlyk
v n elk nder to verfchillen in de middelen , door welken
zy 't zelfde einde poogen to bereiken . Beiden neemen zy
bet ch rs&er v n Leermeesters
n : dit ch r cLcr oordeelt
de een best to vertoonen en to bew ren, ls by met
n uwkeurigheid , fcherpzinuigheid en duidelykheid , o derwyst ; de nder , w nneer by fchitterend, welluidend
en fr i dit werk verrigt . Deeze vervocgt zich tot bet
lleen, en l t de Driften on ngeroerd ; geene
Verlt nd
fpreekt bet Verft nd in diervoeoe
n , d t by ook de
Driften op zyne zyde treks . De een g t n de W rheid en de Deugd, l ngs de n ste en korttte wegen ; de
nder kotnt to zelfder pl tze, door zekere om vegen on
byp den, en hetreedt een bogtiger doch
ngen mer p d .
't Is bet werk v n den eerten om deeze voorwerpen zo
to befchryven en to verkl ren , d t wy 'er juiste hegrippen v n vormen ; 't is bet werk v n den l tften ze derwyze to kleeden en op to cieren, d t wy ons opgewekt
vinden om ze to beminnen en to omhelzen .
Ik ftel bet, derh lven, ls een grondregel neder, d t de
Dicitkunst nuttig is, boveu l om d t ze verm klyk is :
en, iudien ik, gelyk men d rtoe ligt verv lt,
l to veel
J!I$NG . 1791 . NO . 4,
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n myne geliefdfte bezigheid toefchryve, vertrouw ik dot
de Wysgeer my dit ten goede z l houden, w nneer ik 'er
byvoeg . d t de Schriften v n den Dichter nutter zyn,d n
die des Wysgeers, in zo verre zy
ngen mer zyn . 0m--deeze ftelling door welbekende voorbeelden op to hefde.
ren, k n men veronderftellen d t de Geleerden onder de,
I oineinen, toen zy de Leer v n EPICURUS omhclsden ,
geen hooger gting toedroegen n, en geen meer beftendig gebruik m kten, v n bet fchoone Dichtwerk v n LUCRETIUS, d n V n CATIUS of AIIMAFANIUS, j v n de Schriften v n EPICURUS zelfs? Wie k n gelooven, d t zelfs de
incest fm kloozen de Schriften over den L ndbouw, of v n
den geleerden VARRO, of (OM v n den ouden CATO niet
to fpreeken) v n COLUMELLA, een Schryver, in geenen
deele v n fr iheid ontbloot , met bet zelfde genoegen
zullen leezen ls de verm klyke en geheel volkomene
L nddichten v n vIRGILIUS? Een Werk, w rin by de gtb ri'e Schryvers geeven rd heeft , in de bondigheid v n
tte1fe, en de fr ifte overtroffen in de onn volgb re fchoonheid der Verzen . Integendeel, indien MAN1LIUS, die geteld wordt (en met regt, indien wy op zyn eigen getuigenis of mogen) onder de Schryvers der Eeuwe v n AUGUSTUS, de verheevene Weetenfch p, de Sterrekunde, in zulke
l ge en onfr ije verzen opzingt, d t ze n uwlyks JULIUS
FIRMICIUS, een Schryver in ondicht over 't zelfde onderwerp,in eene min befch fdeEeuwebloei ;ende,overtroffen,
wit ik hem de verdienfl :en v n een Wysgeer en St rrekunn hem
digen toekennen ; doch die v n Dichter nooit
toeichryven . W nt w t is een Dichter ls by bev lligheid
v n toonen derft, en lles mist w t de betoverende kr gt
heeft om to verm ken? Hoe zullen wy nut of leering
h len uit een Schryver, die geen Mensch v n fm k met
dr glykheid leezen k n ? De rede d n, w rom de Dichtkunst 'er zich zo zeer op toelegt om h re lesfen met eene
nlokkende zoetheid to p ren , en ls 't w re met bet honigzoete der Z nggodinnen to fuikeren, is duidelyk, om,
dus doende , h re leeringen to gereeder ing ng to doen
vinden, gelyk de Artzen de on ngen mfte Geneesmiddelen gewoon zyn door ver ngen mende inmengzels
bruikb r to m ken .
M r, indien bet v st g t, d t zelfs by Schryvers,
die rechtftreeks voorgeeven Leering en Nut to zullen verfch ifen , de zod nigen kr gtd digst onderwyzen , die bet
zieeste Verm k opleveren, ml dit hog fterker doorfl :r leu
A
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lest by dezulken , die, bet oogmerk v n Onderwy9 ver-

momtnende, lleen de nloklykheden v n Verm k ten toots
fpreiden, en, terwyl zy de gewigtigite z ken verh ndelen,
over de beginzelen v n zedelyke bedryven fpreeken, en de
pligten des leevens voorhouden, nogth ns l de flugheid
v n denteermeester fleggen , en lle de cier den v n Fr iheid, en lle de ntreklykheden v n Verm k, ndoen ;
die, ls in een Schildery, de bedryven, de zeden, de werkz mheden der menschlyke driften, ten toon h ngen ; en,
door de kr gt v n n volging en verbeelding, door de rolling der welluidende Verzen, door fin k en verfcheidenheid
in de fbeeldingen, de genegenheid der leezeren gev ngen
neemen, en ongemerkt, of misfchien tegen wil en d nk,
dringen om de Dengd n to j gen . Dit is bet weezenlyk
oogmerk v n een Heldeudicht ; dit* bet uitwerkzel v n bet
leezen v n HOMERus . En wie is zo verit ndloos of zo ongevoelig, d t by g~:en ongelooflyk verm k gevoelt ls by
zich bier mede onledig houdt? Wie wordt niet bewoogen~
vervoerd en verrukt , door den invioed v n d t verheven
Vernuft? Wie is zo zielloos, d t by niet ziet, of, ls 't w re, in zyn h rt ingedrukt voelt, diens heerlyke grondlesfen
v n 's Menfchen gedr g? V n de h nd der Wysbegeerte
mogen ivy eenige koelzinnige onderrigtingen ontv ngen, in
de Gefchiedenis eenige v n geest ontbloote voorbeelden ntreffen ; bier hooren wy de kr gtige item der Deugd zeeve ;
hier befchouwen wy h r in h re liefde-wekkende geft lte .
De Dichtkunst geeft h re voorfchriften niet n bet Verft nd.
lleen, zy roept de H rtstochten to hulp, zy verfch ft niet
lleen voorbeelden, m r dringt ze diep der ziele in . Zy
verz gt bet w scli door h re w rmte, en m kt bet vormb rder voor de h nd des Kunften rs.
Volkomener en beter is der Dichteren onderwys d n d t
der Wysgeeren . - Iolkomener, dewyl zy hunne Leerlingee niet verveelen of verw rreu met een droog en dot
oph len v n bep lingen en onderdeelen ; m rzovlkn
men en n uwkeurig de voorbeelden v n elke foort fin len, de ged nten die menschlyke driften en hebbelykheden nneemen, de beginzels v n 't gezellig en burgerlyk leeven fchilderen, d t by,' die, uit de School der Wysgeeren komende, bet oog N t op de t fereelen v n iioiiEnUS, zich ls uit een eng erg doornig p d overgevoerd
vindt in een ruim en met bloemen begroeid veld .
Beter , n rdem l de Dichter niet onderwyst door grondregelen en voorfchriften op een fchr len c gem kten
tr nt 5
K ;
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tr nt, m r door de welluidendheid der verzen, door het
fchoon der verbeelding, door het vernuftige v n de F d
bel, door de juistheid der N volging, neemt by de ziel
des Leezers in , en vormt dezelve tot Deugd en Br f heidd
M r, indien wy v n bet Heldendicht tot bet Treurfpel
overg n,w r n ARISTOTELES den voorr ng toekent, ter
oorz ke v n de w re en volkomene n volging, zullen wy
nog duidelyker overtuigd worden v n de meerderheid der
Dichtkunst boven de Wysbegeerte, op bet beginzel v n derzelver ineerdere ngen mheid . -- Het Treurfpel is, met
de d d, niets nders d n de Wysbegeerte ten tooneele ge .
voerd, behoudens lle h re n tuurlyke eigenfch ppen, en
niets verliezende v n h re
ngeboorene ernsth ftigheid,
m r lleen bygefl n en verfr id door ndere gunflige omf} ndigheden . Welk fl k, by voorbeeld , v n Zedeleer,
hebben de Griekfche Treurfpel - Die liters on ngeroerd of
onopgecierd gel ten? Welk een Leevenspligt, w t beginzel
v n huishoudelyke St tkunde, w t beweegmiddel tot bet
befluur der Driften, welk eene
npryzing der Deugd is
'er, die zy niet volkomen, met`vericheidenlreid, en geleerd,
beh ndeld hebbeit? De Zedeleer v n £SCHYLUS (niet lleen
een Dichter m r een Pyth gorisch Wysgeer) z l ltoos bewonderd worden . SOPHOCLES en EURIPIDES flonden niet
min voor wyze M nnen verw rd : de l tstgernelde w s de
Leerling v n SOCRATES en ANAXAGORAS, en flondt onder
zyne Vrienden hekend ls de Tooneel- Wysgeer. By deeze
Schryvers voegden de nloklykheden der Dichtkunstzeker
iets toe n de heerfch ppy der Wysbegeerte ; en, in de
d d, bereikte nooit iem nd bet toppunt v n Dichterlyke
Verm rdheid, of by l g eerst den grondfl g zyner Kunfle
in de w re Wysbegeerte .
Men brenge bier tegen niet in 't midden , d t eenigen in
bet v k der Dichtkunst hebben uitgeflooken, die nooit de
Schoolen der Wysgeeren betr den , noch de voordeelen
eener opvoeding, boven die v n den gemeenen M n verheven, genooten . Ik blyf niet h ngen n 't gemeene denkbeeld, ik twist niet over de meening v n een woord : de
M n, die, door kr gt v n vernuft, door w rneeming, eerie
volkomene kennis v n bet menscll'1yk h rt verkreegen heeft,
die weet welke de vermogens v n 's Menfchen geest zyn,
en hoe de driften opgewekt en uitgedrukt worden, die niet
lleen met woorden k n befchryven,m r voor de zinnen lle beweegingen der ziele fm len' die de driften k n opwekken, m tigen en regelen
zulk een M n, fchoon
by
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by geene geleerdheid l ngs de gewoon gebruiklyke wegen
opged n hebbe, gt ik een rechtfch pen Wysgeer . De
drift der J loufy, derzelver oorz ken , omft ndigheden,
voortg ngen en uitwerkzels, zyn, myns oordeels, n uwkeuriger, juister en voldoender befchreven, in een der Spe.
len v n SHAKESPEARE, d n in lle de Schriften der Schoolfche Wysbegeerte .
Indien Du bet Treurfpel v neenen zo w rlyk Wysgeerigen rt is ; indien bet, by l de ernsth ftigheid der Wysheid, de bev lligheden en nloklykheden,
n 't zelve eigen, toevoegt, zullen wy d n Wet moeten erkennen, d t
Wysbegeerte, w t de nuttigheid betreft, voor deDichtkunst
moet zwigten ; of zullen wy niet liever zeggen, d t de eerstgemelde veel n de l tstgenoemde verfchuldigd is , v n wier
byft nd en nbeveeling zy een zo voordeelig gebruik m kt,
om bet byzonder einde , verbetering, to wege to brengen ?
M r is de kr gt v n N volging en F bel zo groot, d n
moet de kr gt der W rheid zelve nog veel grooter voorkomen, en wy hebben ons liever, om onderwys in 't Zedelyke to verkrygen, by de Gefchiedenis d n by de Dichtkunst
to vervoegen . -- Dit is een misverft nd . De Gefchiedenis vindt zich binnen l to n uwe perken omfchreeven ;
de Gefchiedenis is n h re byzondere Wetten verbonden,
die to ftreng zyn om zulk eene toep sfiug to gedoogen . De
Gefchiedenis verh lt de dingen gelyk ze d dlyk voorvielen, en geeft de Ggbeurtenisfen onder 't geleide v n bet
gez g 't welk zy voor de z ken bybrengt : zy moet vermelden w t 'ec voorviel, niet w t 'er mogt of behoorde voorgev llen to zyn . Zy m g niet fwyken om lesfen to geeven,
of w rfchynlyke gisfingen voor to ftellen ; m r moet zich
bep ld houden op d t p d, 't welk de gebeurde z k voorfchryft . De Gefchiedenis h ndelt over z ken en perfuonen
die een d dlyk beft n geh d hebben ; de onderwerpen der
Dichtkunst zyn oneindig en lgemeen . Deeze fpeurt de oorz ken op door bet onzeker middel v n gisfing, de nder
toont ze met kl rheid en zekerheid . De een verbergt de
toev llig voorkomende fchitteringen v n w rheid ls zy
nbreeken , de nder befchouwt derzelver onbenevelde verfchyning, De Gefchiedenis legt h r voorgefchreeven weg
of t ngs een recht toeloopend p d, de Dichtkunst zweeft
onbedwongen over de geheele uitgeftrektheid der N tuur .
De eer(te moet h re voorfchriften n r bet onderwerp fchikken, de l tfte vormt een onderwerp, ondergefchikt n h r
oogmerk . Urn deeze reden houdt ALUSTOTELES de DichrK 3
kunst
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kunst voor eene z k v n ern(liger en wysgeeriger rt d ft
de Gefchiedenis, en onze BACON (een n m die in de Geletterde Wereld voor dien v n AJUSTOTELES niet behoeft to
zwigten,) is v n 't zelfde begrip .
De Lierz ng, fchoon in zommige opzig[en minder to
rekenen d n 't geen men de hoogere foorten v n Dicht.
Itukken noemt, wykt geene in kr gt, vuur, en even rt
ze zelfs zomwylen in ernst en deftigheid . leder foort v n
Dichtftukken heeft , in de d d, eene byzondere wyze ,
w r op zy 't menschlyk gevoel ndoen ; de lgemeene
uitwerking is misfchien dezelfde . Het Heldendicht volvoert dit oogmerk met meer bed rdheids, overlegs en
moeite, en d rum w rfchynlyk zekerder. Het krygt meer
tr pswyze ing ng, het doordringt, het beweegt, het verm kt : nu ryst het tot een hoog toppunt v n 't verheevene, d n g t het voort met de gewoone zoetvoerigheid,
en den Leezer geleidende door een tooneel vol verfcheidenheid en verm k, neemt het de ziel z gtlyk gev ngen,
en m kt een diepen indruk door den dringenden
rt der
toep sfinge, doch inzonderheid door de volduuring des
werkituks . - De Lierz ng , integendeel , treft door
eene oogenbliklyke werking ; dezelve verb st en beftormt,
ls 't w re, de
ndoeningen .
Het Heldendicht m g
men vergelyken by eene vl m, die, door den wind ngebl zen, zich llengskens n lle k nten verfpreidt ; en
eindelyk lies in br nd zet. De Lierz ng by een blixemItr l, die onverw gt uitfchiet, en lles to gelyk doet op.
bl ken .
De wonderb re kr gt v n den Lierz ng, om de Driften
to beftuuren, de Zeden to vormen, Burgerdeugd in de b rten to kweeken , en byzonder om die edel rtige verhevenheid v n gevoelens in to boezemen, v n welke openb re
Deugd h r befl n fchynt to ontv ngen, z l ons genoeb
z m blvken, ls wy die gedenktekens v n Dichterlyk Vernuft befchouwen, welke Griekenl nd heeft n gel ten . Inthen wy de Gedichten v n PINDARUS, (die, fchoon geenzins
voor e uitmuntendfle in hun foort gehouden, ongelukkig
byk ns lleen overgebleeven zyn,) inzien, hoe keurig moet
bet verm k , hoe leevendig de ndoening geweest -zyn
v n den Griek, wiens doorg nde uitfp nning beflond in ze
to zingen of to hooren zingen! W nt dit fl g v n onth l
bep lde zich niet tot lieden v n Sm k en Geleerdheid, m r
werd v n lien genooten . Moest, w nneer by zyne Go,den .j de Helden en zyne Voorouders, in 't get l der GodeR
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gepk tst, op eene zo verheevene, zo Godlykewyze, hoorde roemen, zyn boezem niet gloeijen door zugt tot roem,
niet ontilooten worden door heete n yver in Deugd, in
V derl ndsliefde , misichien de m t wel eens to buiten g nde, doch dikwyls eerlyk en hoogstnuttig? Is bet to verwonderen, d t by zood nig verheeven werd door die grootheid
v n ziel, (m g ik bet zo noemen ? of liever lien trots,w rdoor by elk nder Volk l g, b rb rsch, en ver tlyk our,
deelde, in verge!yking met zichzelven en zone eigene L ndenooten? 't Is byk ns noodloos pier to ipreekeu, d t, in
4 e heilige Spelen , (die zo veel iteuns g ven n de Krygs .
d pperheid der Grieken) geen geringe m ite v n de w rdigheid en hoog gting voortfproot uit de verzen der Dichteren,
De kr ns, in de Olympifche Spelen heh ld, w s geen grooter belooning voor den dinger n Roem, d n zyn lof door
ten PINDARUS Of STESICHORUS opgezongen .
Ik wenschte, in de d d, d t de tyd, op eene nydige
wyze , ons niet beroofd h dt v n de Werken des l tstgenoemden , wiens grootschheid en deftigheid eene lgegemeene toejuiching verwierven, dien DIONYSIUS boven
lle ndere Lierdichters ftelde , dewyl by de verhevenfte
en fchitterendfte onderwerpen uitkoos , en in derzelver
ttitbreiding llervolkomenst bet eigen rtige en trefende der
Ch r (`lrers bew rde . A n ALCATUS crkent, egter, (lie
zelfde Schryver, de hoogfte uitneemendheid toe, in 't beh ndelen v n St tkundige onderwerpen . Als een M n,
in de d d , hoe grout ! Als, een Burger, hoe gefIreng !
hoe moedig een Verdeediger v n de Wetten en St tsge,fteltenisfe zyns L nds! Hoe w kker een Bettryder der
Dwingel nden ! Die zyn Zw rd en zyn I,;ier beide n bet
Alt r der Vryheid heiligde! Wiens voorfpellende Z nge*
resfe , door elk Gewest zwervende, bet work cens Be*
fcherm-Engels volvocrde, niet voor bet tegenwoordig oogenblik lleen, rn r voor volgende Eeuwen : niet enkel v")or
zyn eigen St t , m r voor 't geheele Gemeenebest v n
Griekenl nd . D,chtkunst, zo ls de zyne, zo verheeven,
zo beheld, moet zeker hoogst kr gtig geoordeeld worden,
zo om het menschlyk h rt tot deugd
n to zetten , ls
om hetzelve to zuiveren v n lle l ge en fnoode neigingen ; d n nog byzonderder itrekte dezelve , ov die kr gt
v n ziel , die edelmoedigheid v n
rt
n to kweeken,
welke, en de flt mmeling , en de Behoedlter, is ier Volksvryheid . Kon 'er eene ged gten ontit n, d t een ndere
BISISTRATUS bet in den An zou kryben , om die St d in
fl ff
K 4
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fl ffche boeijen to kluisteren, w rop ieder g stm l, j i
op de fl :r ten , en in de geringfte z menkomfteu des gemeenen Volks, d gelyks de Lierz ng gezongen werd, die
den n m v n CALLISTRATUS dr gt?
'Er zvn eenige ndere foorten v n Dichtftukken, die ons
doorg ns voorkomen ls in een gem klyken en gemeen .
z men flyl gefchreeven ; doch voortyds , by wylen, deftiger en lt tlyker to voorfchyn tr den . V n dien rt zyn
de Liederen , ik fpreek niet v n de ligtv rdige I\linneliederen der hedend gfchen, m r v n de oude, deftige, heilige en leerz me, Liederen, die Zeden voorfcuieeven,
Wetten n de Volken g ven, en Godfpr ken der Deugd .
Om niet to fpreeken v n Dichters, wier Werken wy niet
bezitten, en v n wier verdienflen wy ons, gevolglyk, geen
gep st denkbeeld kunndn vormen, z l bet genoeg weezen,
SOLON ten voorbeelde by to brengen ; SOLON, een v n de
eerw rdigfte. Ch r cters der Oudheid, de wysfte der Wet
geeveren, en d r benevens een Dichter v n geen geringen
r ng. W nneer 'er iets bezw rlyks of verlegenheid b rends , in bet beftuur der openb re z ken voorkw m,
n m by, gelyk verh ld word, de toevlugt tot de Dicht
kunst . Moesten de Wetten geh ndh fd, of by eene voorkomende gelegenheid ngedrongen ; moest de tr gheid of
ongebondenheid der Burgeren beftr ft, of hun geest door
den prikkel der Vryheid ngefpoord worden ; by h d terfond een Dlchterlyk voortbrengzel in gereedheid , d t
flout, flreng, en op den Loon v n zedemeesterlyke fl:r fheld geflemd w s, en egter, in geenerlei opzigt, fr iheid
derfde . -- 't Is eene bekende z k , d t de Athenert,
de herwinning l n S l mis ,
n de Verzen V n SOLON,
zelfs ftrydig 4et hunne eigene neiging en oogmerk , to
d nken h dden . N d t zy, door herh lde nederl gen,
in den diepften w nhoop gedompeld w ren , en zo verre
vernederd, d t men bet fpreeken v n het vernieuwen des
Oorlogs, en bet herkrygen des Eil nds, voor een hoofd
misd d rekende, w s de invloed v n een enkel Dichtftuk,
't welk
nv ngt , L t ons n S l mis trekken , uitgefprooken ls door een Propheet, door Godlyke Geestdrift
ngebl zen, genoe ;, om het Volk, d r door verrukt,
ten W pen to doen vliegen , om den Oorlog to doen fchreeuwen , en op bet fl gveld met zillk eene ongelooflyke d p.
perheid to doen vegten, d t her, n eene groote fl chting
onder de Vy nden gem kt to hebben, een beflisfende Ze.
gepr l bevogt .
WY
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Wy hebben ook eenige overblyfzels v n den beroemden
die, door Verzen, m nlyke Zielen tot heldennfpoorde . Hot geheele oogmerk en het onderd den
werp zyner Opflellen is, hot verheffen v n D pperheid en
het ziugen v n den eeuwigduurenden Room der geenen, die
onder het betoon v n moed op 't fl gveld fneuvelden .
Dichtllukken , gefcliikt om zekere m gt v n' d pperheid,
zelfs in de vrees gtigen en befchroomden, to ontvonken,
door welke by de gemoederen der L cedemonierr , die
l ng vernederd en verzw kt w ren, met eene zekere hoope
op de Overwinning bezielde . De z k is wel bekend, en
w s dezelve niet onderichr gd door het getuigenis v n zo
veele Schryvereri , zouden veelen ze voor ongelooflyk gehouden hebben, fchoon het my toefchynt, d t ze niet min
onderfleund word door de rede der z ke , d n door het
gez g der Ge1'chiedenisfen .
Om niet geheel en , l de mindere foort v n Dichtflukken, met flilzwygen, voorby to H ppen, zullen veelen
denken, d t wy 'er genoeg n toekennen, w nneer wy
Tlellen , d t derzelver Nuttigheid beft t in het Verm k,
't welk zy nbrengen . Dit Verm k zelve is niet geheel
en l to verfm den, ls men nmerkt, d t (lit genoegen,
die lugtige losheid , ontfp nning n den Geest verleent,
w nneer dezelve' fgem t is door de vermoeiendfe r fpeuring der w rheid, d t ze het verfl nd verlustigt n ingefp nne werkz mheid, en verfrist door de ver udering v n
denkbeelden, welke de ligter Werkflukken der Dichtkunst
voortbrengen . --- Hier vinden wy ons geflerkt door het
voorbeeld en het getuigenis der grootlle M nnen v n Griekenl nrl , SOLON , PLATO en ARISTOTELES ; v n Rome ,
Scipio en LIELIUS, JULIUS en AUGUSTUS, CJESAR, VARRO
en BRUTUS , . die de tusichenruimten v n hunne gewigtige
bedryven, en ernfliger Letteroefeningen,
nvulden, met
de
ngen mheden en vervrolykingeu der Dichtkunfle .
In de d d, de N tuur fchynt, in dit Huk, wyslyk voor
ons bed gt geweest to zyn , en gezorgd to hebben , d t,
terwyl zy ons tot de kennis der W rheid, tvelke dikwyls
diep ligt , en lleen door onvermoeide n rfhgheid k n
opgedolven worded, ons opbeurende verlustigingen fchonk,
ls een uitfp nning voor den Geest, om denzelven voor
Jwyning to beveiligen en v n lustloosheid to ontheffen .
Doch d r is een meerder Voordeel to trekk n uit de
l3eoefening der Dichterlyke Werken , 't welk in geenen
deeK 5
TYRTIEUS,
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deele behoort over 't hoofd gezien , of ver gtloosd to
worden ; w nt, beh lven d t zy een verz gtend middel in
de Letteroefeningen verfch ffen, k n men uit die Sch tk mer veele der fchoonfte cier den v n de Letterkunde ont
leenen . Bet eerfte voorwerp onzer Beoefeuinge is, de re .
denen , de beginzels , en de betrekkingen der dingen ,
kl r to bev tten ; het tweede beft t in bekw m to zyn,
om onze bev ttingen niet lleen duidelyk, m r tevens met
eene zekere m te v n bev lligheid, voor to dr gen . In
dit fluk v llen wy meest lien kieskeurig, en zyn zelden
vold n door een m gere en n kte voordr gt , zelfs v n
de ernftigfte onderwerpen ; eenige byvoegzels v n kunst,
eenige cier den v n tyl , eenige fr yheid v n uitdrukhing , eenige zwier v n welzeggen, moet 'er byl<omen ;
;celfs moet men eenigerm te gtfl u op well ui,lendheid en
de voldoening v n 't gehoor . In lle deeze opzigten ,
fchoon ik gereedlyk toeftemme, d t de t l der Dichteren
wyd en verre verfchilt v n lle ndere foort v n Opflellen ,
z l by nogth ns, die eenigen tyd en
nd gt befteed heeft
n het leezen en n volgen der Dichteren, (des hou ik
my verzekerd,) zyn verft nd geoefend, en in die loopb n,
ls 't w re, ngekweekt vinden ; de kr gt en werkz mheid zyner verbeelding vermeerderd voelen , en zelfs, in
zyne wyze v n uitdrukking, ongevoelig nets v n den orn:neg ng met de Dichteren overgenomen hebben . Zo zien
ivy in Menfchen , die d nfen leerden, eene zekere onbe .
fchryfb re bev lligheid in hun voorkomen ; fchoon zy
hnnne gewoone beweegingen en geb ren niet n r gezette
rege en fmeeten , ontft t 'er nogth ns, uit die oeIening,
eene zekere bev lligheid , welke de d rin geoefcntle byblyft , zelfs d n, w nneer zy de D nskunst l ngen tyd
hebben l ten v ren .
't Is geenzins onw rfchynlyk , d t, en C SAR en elcE,to , (de een de fr ifte Schryver, de nder de welfpreekendlle Reden r onder de Romeinen ,) nmerkelyken byfi nd gevonden hebben, in de nkweeking v n dien t lc
der Fr ije L etteren ; n rdem l men volkomen zeker weet,
d t zy beiden zeer g rne Dichtwerken l zen , en zelfs
Verzcn m kten . Dit ftr lt ook zod nig door in de Schrif
ten v n PLATO, d t men niet lleen oordeelt, d t by gectw ld, m r zelfs zich ond nkb r ngefteld hebbe, w nneer hy, nit zyn ingebeeld Gemeenebest, die Kunst, w rn by zo zeer veel v n de fchittering zyns Vernufts h d d nk
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to weeten, nit welker bron by then z gten, ryken en zoetvoerigen Sty!, welken men derm te bewondert, geput
h dt, wilde verb nnen hebben .
M r om tot de edeler en gewigtiger voortbrengzelen der
Z nggodinnen weder to keeren . Dus verre moet der Dichtkunfte een hoogen r ng onder de ndere Vrye Kunften toe,gekend worden ; d r zy den veriboeiden geest verkwikt,
den ontroerden tot bed rde k lmte brengt, en den verdrukten opbeurt ; d r zy de ged gten opheft tot bewondering
v n bet fchoone, v n bet voeglyke, v n bet groote, en v
beet edele : 't is niet genoeg gezegd, d t zy de Voorfchriften
der Deugd op de ngen mfte wyze overlevert, zy ftort de
beginzels v n Zedelykheid zelve der Ziele in . D renboven, vermids de zugt tot Roem,,den Mensch ingefch pen,
ten vollen blykt de fcherpfte fpoor to weezen tot groote en
heldh ftige bedryven, is 't eene byzondere t k der Dichtkunite, deeze neiging onzerN tuure to verbeteren, en de z dbeginzels der Deugd to koesteren en to kweeken : en dewyl
cene der hoofdverrigtingen v n de Dichtkunst befl t in bet
verheffen v n groote en deugdz me bedryven, in de voorbeelden der br ffte en voortreffelykfte M nnen der N komelingfch p voor oogen to fchilderen , en hunne N men
der Onfterflykheid to wyden , komt h r ongetwyfeld den
lof toe, d t, terwyl zy de ziel tot hebbelykheden v n deugd
vormt door h re voorfchriften, dezelven door h re voorbeeldenbeftuurt, en door de kr gt, h rbyzonder eigen, ndringt,
zy ook de eer heeft, v n n de Deugd de rykfte en begeerd1te belooning v n h ren rbeid to fchenken .
En met dit lles zouden wy l ger v n de Dichtkunst denken, d n dezelve verdient, ls wy onze
nd gt niet vestigden op die zyde, w r bet nbel ng dier edele Kunfle
ztch bet uitfl:eekendst voordoet ; ls wy dezelve niet befchouwden, bezig
n heilige Onderwerpen en den Godsdienst dienstb r . Dit, in de d d, blykt de oorfpronglyke bezigheid en beftemming der Dichtkunst geweest to
zyn ; en verrigt zy die nog zo gelukkig , d t zy in lle
ndere gev llen buiten h r ch r cter fchynt to treeden , ls
tot dit oogmerk lleen ingerigt. By ndere gelegenheden
fchynt de Dichtgeest bet behuip der kunfte noodig to hebben, d n bier treedt dezelve to voorfchyn, met l den ngebooren luister, of liever bezield door die Inbl zing, v n
svelke men nders fpreekt , zonder ze to gevoelen .
Allerfpreekendst worden deeze w rneemingen bevestigd
An de Hebreeuwfche Dichtkunst , boven welke 's Menfcheti
geest
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geest niets verheeveners, fchooners of fr iers k n vindet ,
ls w rin de onuitfpreeklyke verheevenheid des Onderwerps
ten vollen geeven2 rd wordt,door de kr gt der T l , en de
deftigheid v n den Styl . 't Is der opmerkinge w rdig, d t,
d r eenige v n die Schriften in oudheid de F bel-Eeuw deer
Grieken to boven g n i zy in verheevenheid de fchoonfte
voortbrengzelen v n d t befch fde Volk overtreifen .
Dus z l men, den weezenlyken oorfprong der Dichtkunst
opfpeurende , then noodwendig moeten in den Godsdienst
vinden ; en dewyl zy blykt eene Kunst to zyn v n de N tuur
lleen ontleend , niet byzonder eigen n eenige Eeuw of
n eenig Volk , en lleen in een ver gevorderd Tydperk der
M tfch ppye tot Rebels gebr gt, moet zy geheel en l toegefchreeveu worden n di fterke ndoeningen des h rten,
die eigen rtig zich op een leevendigen en zwellenden toon
uiten , en eene kr gt v n uitdrukking bezigen, verre verheven boven het d gelyks gebruik der fpr ke . --- 't Is
ndoeningen de uitboezeniet min opmerkelyk, d t deeze
mingen, door derzelver
ndr ng, fbreeken ; zy b rften
druklyke, fterke, fchielyke en ontroerende gezeb
los in
den : en - in zekeren voege is de fty1, zo wel ls de rolling=
efchikt n r de beweegingen en gefteltenisfen des gemoeds .
Dit is meer byzonder het gev l in Verwondering en Vrettgde : en welke Gemoeds ndoeningen worden zo eigen rtig
door Godsdienftige befpiegelingen g nde gem kt, ls deeze? WelkQ denkbeelden konden eene Ziel, door verkeerde
gevoelens en hebbelykheden niet bedorven,kr gtiger roeren,
,] n de Goedheid, Wysheid en Grootheid des Alm gtigen ?
Is het niet zeer w rfchynlyk, d t de eerfte pooping v n run den
we en onbefch fde Verzen beftondt in lofzeggmg
Schepper, eu byk ns v t} zelve voortvloeide uit het verrukt
gemoed? Dit, ten minften, g t zeker, d t de Dichtkunst
ngekweekt is in die heilige pl tzen, d r zy eerst beft n
kreeg ; en h re oorfpronglyke bezigheid vondt in den Tempel en by 't Alt r. Hoe zeer de Eeuwen en Volken v n elk nder mogen verfchillen in hunne Godsdienftige gevoelens
en begrippen, in dit punt ftemmen zy lle z men, d t zy de
Verborgenhedeti v n hunne Godsdienstverrigting in Verzen
opzongen . V n deezen herkomst dr gt de Dichtkunst nog
heden ten d ge Been duistere kentekens, d r zy nog ltoos
cen Godsdienftig en heilig onderwerp, met eene foort v n
kinderlyke tederheid en genegenheid,omhelst . In deverblyf
pl tzen der Godsdienftigheid onthoudt zy zich g rne, ls
op h r gehoortegrond, en vertoont zich d r in lle jeug
0 P°
dige fchoonheid en kr gt.
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OPGAVE VAN DE VOORNAAMSTE STARRELYSTEN IN VROEGEREN TYDE OPGEMAAKT ; EN VERSLAG VAN DIE NU
FERST ONLANGS 1N ' T LICHT GEGEEVEN ZYN .
Door FRANCIS WOLLASTON . F . R . S . (*) .

D

D e N mlysten der V ste St rren, welke wy tot nog too
bezitten, zyn v n tweeerlei ged nte ; in de eerfle en
oudile worden de St rren gepl tst in derzelver St rrebeelden ; in de l tfte volgen zy elk nder hi een on fgcbrooken
reeks, volgens de orde in welke zy door de Midd glyn g n .
Alle de N mlysten, tot die v n FLAMSTEED ingeflooten,
den
w ren v n de eerstgemelde foort ; doch de meeste, n
tyd diens St rrekundigen opgef_leld, v n de l tstgemelde ,
ls zynde tot lle oogmerken gefchikter .
In St rrebeelden de St rren to fchikken w s zeker, in veele
opzigten, zeer nuttig ; en misfchien w s Vet volflrekt noodz klyk voor de oude St rrekundigen, wier denkbeelden geheel vermeesterd en in verw rring zouden gebr gt weezen ,
indien zy het befl n h dden zulk een groot
nt l v n gelyk rtige voorwerpen, zonder eenige fchynb re orde, in
een zo wyd ruim verfpreid, in den z mengevoegd lich m
to befchouwen ; terwyl zy niet lleen zich in fl t bevonden
om ze to befpiegelen, m r ook v n dezelve to fpreeken,
met eene zekere m te v n kl rheid ,
ls zy dezelve in
klcinere gedeelten fdeelden, w rv n ieder, gelyk zy bet
begreepen, de vertooning
nn m v n eenig Dier of nder
voorwerp, met welks ged nte zy gemeenz m bekend w xen . --- 't W s voor de oude St rrekundigen lleen niet
nuttig, d t men de St rren in St rrebeelden onderfcheidde ;
de
( 4) Wy hebben dit overgenomen nit the Monthly Review, d r
zy eeii onl ngs uitgegeeven Werk beoordeelen onder den Tycel .
e9 Specimen of Gener l /I/lron. C t logue, rr nged n Zones of
Northpol r Difl nce , nd d pted to,7 nu ry i . 1 90 : Cont ining
Comp r tive View of the Me n Pojitions of St rs , Nebul e nd
Cluflers of St rs , s they come out upon C lcul tion from the T .
bles of fever l princip l Obfervers ; together with
Propof l for
jetting on foot fome regul r Method of obferving the He vens ,
through the concurrent Isfift nce of 4ftronomers in ll I
ions,
in order to form more petfel Register of their prefent St te, nd
rly be fubject or
discover ny tions
Alter to which they m y regul
which thy m y here fter undergo . By FRANCis WOLLASTON. F . R . S.
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ls zy de St rrefl, in
de l tere trokken 'er b t v n,
derzelver eigen ft nden met betrekking tot elk nder, begonnen to fchikken op •K rten , of op de oppervl kte de.Globen ; w nt, zonder dit behulp, zpu het oog in onzekerheid en verw rring gedw ld hebben onder die menigte,
gelyk een ieder z l ondervinden, die zich de moeite geeft
om twee h lfionden,
n het einde v n BAYER'S Ur nonze.
tri , w r de St rren zonder Beelden gepl tst zyn, to ver •
gelyken met die in FLAMSTEZD'S Atl s Cczlef$is, w r men
de St rrebeelden bygevoegd heeft .
In zo verre is de oude wyze om de St rren in Beelden to
onderfcheiden zeker v n nut ; doch de Heer WOLLASTON
merkt, eenigzins met grond,
n, d t, w nneer 'er N m•
lysten v n St rren gegeeven wierden, onderfcheiden door
derzelver L ngte en Breedte, of door derzelver rechte Ascenfen en Declin tion, in get llen uitgedrukt, de fchikking
nders moest weezen ; dit behoorde lth ns zo , ten minften, zo r s ls de midd glyn-werktuigen by de St rrekundigen in gebruik w ren ; en het is d rom eenigzins to verwonderen, d t FLAMSTEED, die de pl ts der St rren meest
ben lde n r derzelver overg ng over de Midd glyn ,
geen nderen weg opfloeg ; m r de kr gt der gewoonte is
fterk, en wordt niet gem klyk verbrooken ; zelfs door M nner v n kennis en vernuft ; 't welk lleen fchynt to kunnen
pleiten voor zyne ndere wyze in deezen gehouden . V66r
zyn tyd, nogth ns, kunnen wy bet fdeelen der St rren in
St rrebeelden, zelfs op de N mlysten, niet nders d n de
beste keuren, byzonder voor de Ouden, die ltoos de St rren ouder de gegeevene ged nten v n St rrebeelden befchouwden, en wier hooggeroetndeSt rrekunde, misfchien,
n
voorn mlyk beftondt in de bekw mheid om de St rren
to wyzen, die tot elk St rrebeeld behoorden . Zelfs n derh nd, zo l ng zy hunne W rneetpingen lleen deeden met
Armilke, of met werktuigen, die lleen den hoek- fft nd, of
de Azimuths en Hoogten der St rren opg ven , zien wy
nmerniet, d t eene ndere wyze v n
nduiding eenig
1 elyk voordeel zou gegeeven hebben . 't W s derh lven,
n niurlyk genoeg voor HIPPARCHUS , ( die , zo verre wy
weeten , de eerlte N mlyst der V ste St rren g f, honderd
en cht en twintig e ren v66r CHRISTUS) de St rren in
St rrebeelden to pl tzen, en voor de oude St rrekundigen,
die hem volgden , d rin to volh rden .
De N mlyst v n HIPPARCHUS, (ten minf'en zod nig ls
dezelve uit zyne h nden kw m,) is ons niet overgereikt ;
die
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die wy hebben, wordt gevonden in de Werken v n PTOLEIMIEUS ; en by vermeldt ons 2 ° 401 by de Lengten v n
EIPPARCHUS gevoegd to hebben , om dezelve to brengen
v n bet begin des honderd en cht en twintigJten 3 rs v66r
CHRISTUS, (het tydperk w rm HIPPARCHUS dezelve h dt
nv ng des w rs honderd en zeven en
opgegeeven) in den
CHRISTUS, of bet eer e v n ANTONINUS PiUS .
dertig n
Deeze ver ndering is ingerigt n r de berekening v n Een
Gr d in honderd J ren, de hoeveelheid des voortg ngs
door HIPPARCHUS bevonden , door de vergelyking zyner
eigene W rneemingen v n de Spic hirginis, met die op
dezelfde St r ged n door TIMOCHARIS , omtrent honderd
en veertig J ren vroeger . En bier uit is bet openb r, d t
PTOLEDIEUS in dit fluk niet op eigene W rneemingen fging ; m r geheel berustte op die ged n w ren door deeze
twee uitfleekende St rrekundigen , drie Eeuwen v66r zyrt
leeftyd . H dt by zelve eenige W rneemingen ged n, by
moest bevonden hebben, d t de door hem getlelde hoeveelheid to weinig w s , een geheele Gr d ten minflen ;
zynde de juiste hoeveelheid voor 265 J ren 3° 42' 9 .2//6. -Deeze N mlyst , gelyk wy dezelve by PTOLEMEUS
ntroffen , behelst io26 St rren in 48 St rrebeelden ; m r
volgens PLINIUS (*) begreep dezelve 16oo St rren in 70
St rrebeelden . Deeze Schryver, nogth ns, is zo vol mis .
flellingen, (fchoon bet niet gem klyk v lle to begrypen,
hoe by hier konne gedw ld hebben,) d t men weinig geteld
heeft op 't geen by ten deezen
nzien zegt ; en men h dt
in 't lgemeen v stgefleld, d t die N mlyst geen meer St rren bev tte d n PTOLEMEUS opgeeft ; boven l d r geen der
Affchriften, ons door deAr biereri n gel ten, 'er meer optekenen .
De n stvolgende N mlyst, welke wy hebben, is die v ts
ULUGH BEIGH , of gelyk Mr . WOLLASTON diens n m fchryft,
OLEG BEG , een T rt rsch Prins en Kleinzoon v n deli
grooten TAMERLAN . Dezelve behelst de pl tzen v n ioi6
St rren, in 't begin v n. bet 841 J r der Hegir , of het
J r 1437 n
CHRISTU . Dezelve werd uitgegeeven to
Oxford met A ntekeningen v n Dr. HYDE , in 't J r 1665 .
WILLIAM DE IV, Prins v n Hesfen, m kte eene ndere
N mlyst der St rren op, gefchikt voor 't J r 1593 ; dock
of voor bet begin of bet erode, weeten wy met geene zekerheid . WILLEBRORD SNELLIUS g f dezelve eerst in 't licht
ill
(*) PLIN. N t. Hip . C p, XLI .
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in 't J r 1618,
ren ; doch het
bet Derde Deel
'er Diet meer cl

dezelve behelsde de pl tzen v n 400 St tes
ffchrift , 't welk wy d rv n hebben, in
v n FLAMS rEED's Histori Cceleftis , geeft
n 368 op .
TYCHO BRAID w s een tydgenoot des Prinfen v n Hesfen , en n m de pl tzen v n iooo St rren w r . Zyne
Progymn sm t , in den J re 16io uitgegeeven, bev tte lleen 777 St rren ; en zyne Oper Omni , gedrhkt in 't
J r 1648 , geen grooter get l , fchoon de pl tzen v n
223 meer St rren uit diens W rneemingen zyn opgem kt
door KEPLER, en met die der voorige 777 door hem werden opgegeeven
n 't einde der Rudolphzn%he T felen, in
't J r 1627 . De pl tzen der St rren , in deeze N mlyst, zyn bep ld voor bet einde des J rs 16oo .
In den J re 1603 g f JOHN BAYER een N ntlyst der
V ste St rren in 't licht , to Augsburg in Duitsclzl nd,
bier worden de fl: nden der St rren, met betrekking tot hun
St rrebeeld in 't welke zy gepl tst zyn , met woorder_
uitgedrukt :: m r derzelver L ngten en Breedten vertoond
door middel v n K rten , op welke de St rrebeelden getrokken , en de St rren op derzelver pl ts gefleld zyn ,
met
nwyzing v n de grootte . Het uitneetnendite egter
v n deeze uitg ve befl t d rin , d t de Schryver elke
St r met een Letter gemerkt heeft ; zynde de helderfle
St r in elk St rrebeeld ltoos ngeweezen, door de eerf'e
Letter in het Griekfche Alph beth ; de n stvolgende in
helderheid, door de tweede Letter v n 't zelfde Alph beth ;
de overige worden uitgemerkt door Ronzein/che Letteren ;
terwyl de orde der Letteren de betrekkelyke helderheid der
St rren uitdrukt . Hier floor vinden wy ons Diet lleen in
fl t gefleld om elke St r n den Hemel zeer gereed en
n to toonen ; m r, om tevens derzelver helderheid
juist
met betrekking tot ndere St rren, in 't zelfde St rrebeeld
n to wyzen .
en in zekere m te ook de grootte ,
Men hebbe Diet to denken, d t BAYER deeze N mlyst nit
eigene W rneemingen z menflielde. De pl tzen v n zod nige St rren ls in Europ zigtb r zyn, untleende by
nit de N mlysten V n PTOLEMEUS en TYCHO BRAIIE ; en
de St rren, n de Zuidpool,vermeldt by getrokken to hebben, deels nit de W rneemingen v n AM RICUS VESPU'r1us, deels uit die v n ANDR . CORSALIS, deels uit dke
v n PETER DE MEDINA , en d t PETE1 THEODORE , een
zeer bedreeven Zeem n, de eerfle w s, die 'er St rrebeelden v n vormde, en dezelve in 't licht g f. THE' ODORE's
Uitg ve zou th ns, in de d d, een zeldz mheid \veezen!
JOHN
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JOHN HEVELIUS v n D ntzig g f, in den T g re 1673,
zyne M cl in Ccleftis in 't licht. Een Werk, 't geen,
odder veele ndere keurige byzonderheden, een N mlyst
der V ste St rren opgecft . Dit bVerk is zeer zeldz m ;
dewyl hot grootfte gedeelte 'v n den Druk, met zyn Obferv torium en Werktuigen, verbr ndde, op den 6 Sept . 1679,
en wy 't zelve th ns niet kunnen r dpleegen . CHAMBERS
zegt, in zyne Di ion ry (Art . C t logue) d t die N mlyst
de pl tzen v n 1888 St rren nwees ; en onder deeze 1,553
volgens de eigene %V rneemingen v n HEVELIUS ; m r zo
ls wy die N mlyst , in de Histori Cwleftis v n FLAMSTEED, vinden, worden 'er niet meer d n 15_0St rrepl t
zen op ngetekend . Derzelver ftluld is bep ld tot bet einde
des J rs I6Co .
De volkomenfte N mlyst ooit gegeeven door den rbeid
v n een enkel M n, is de Brit nnic C t logue, ontleend nit
de W rneemingen v n den N.erw . JOHN FLADISTEED, de
eerfte Koninglyke St rrekundige to Greenwich . Wy bezitten 'er twee uitg ven v n ; de eerfle v n 't j r 1712, doorg ns HALLEY'S uitg ve geheeten ; dewryl by ls Uitgcever
gebruikt word door Prins GEORGE v n Deenem rken , op
wiens kosten dezelve gedrukt word . In deeze Uitg ve telt
men niet meer d n 2680 St rren ; 't geen men misfchien d r
n heeft toe to fchryven, d t de nitg ve gefchiedde zonder
toeftemming, en , zo wy gelooven , tegen den zin v n den
Beer FLAMSTEED , en die, to deezer oorz ke, 'er illes
niet n toedroeg,'t geen by wel zou hebben kunnen doen .
Dezelve is , met dit lles, in zommige opzigten, n uwkeuriger , d n de Uitg ve v n 't J r 1725 , door de Uitvoerders v n FLAMSTEED'S l tften wil bezorgd ; d n in dezelve vindt men de pl tzen v n 2934 St rren, en tot deeze
wyzen de St rrekundigen doorg ns . In beide zyn de St rren gelleld tot hot begin v n 't J-. r 169o .
De Heer BODE , Lid v n de Koninglyke Ac demie der
Weetenfch ppen to Berlyn, g f cen ieer breedvoerige N mlyst der V ste St rren in 't licht, opgem kt uit de \V rneemingeli v n FLAMSTEED, BRADLEY, HEVELIUS, TOBIAS
MAYER , DE LA CAILLE, MESSIER, LE MONNIER, D'ARQUIF.R,

en ndere St rrekundigen ; de pl tzen der St rren worden
Per in ngeweezen tot 't begin v n 't J r 1780, en deeze bedr gen hot pet l v n 5058 ; doch 'er is veel reden om to gelooven, d t eenige St rren 'er tweem len in gefteld zyn,
onder de n men v n verfchillende \V rneeniers ; en g n
wy niet zeker , of 'er geen voorbeelden zyn, d t een en
L
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dezelfdc St r 'er drie keeren in voorkomt . 't Is , egter ;
een zeer dierb r werk, en g t vergezeld v n een Hemelf
Atl s of een ftel K rten der St rrebeelden, op eene keurige
en fchoone wyze gegr veerd .
In lle de St rrelysten, dus verre opgeteld, zyn de St rren in St rrebeelden ger ngfchikt . In die wy nu zullen vermelden , volgen zy elk nder in die orde, ls zy door de
Midd glyn g n , zonder eenigzins gt to geeven op het
St rrebeeld w rtoe zy behooren ; de n m v n het St rrebeeld wordt gegeeven, met de befchryving v n den ft nd
der St r in 't zelve .
De eerfte St rrelyst, onder die ged nte, is, zo veel wy
weeten, die v n den Heer DE LA CAILLE, in den nv ng
v n zyne Ephemerides, voor de tien j ren tusfchen 1755
en 1765, en in 't eerfte der gemelde J ren gedrukt. Dezelve bev t de •rechte Ascenfien en Declin tien v n 307 St rren, met bep ling tot het J r 1750 .
De Heer DE LA CAILLE g f in den J re 1757 zyne AJlronomice Fund ment in 't licht, w r in eene Lyst gevondeR
wordt v n de rechte Ascenfien en Declin tien v n 398 St r
ren , desgelyks tot 't J r 1750 .
In den J re 1763, (h et J r op d t v n zyn Dood vol.
gende,) z g men to voorfchyn komen DE LA CAILLE's, Cc~
lum Aufr le Stelliferum, behelzende een Lyst der pl tzen
n
v n 1942 St rren, lle bezuiden den Keerkring v n C pricornus, en w rgenomen door dien geleerden en onvermoeide11
St rrekundigen, to-In by zich, in de J ren 1751 en 1 .752,
n de K p de Goede Hoop bevondt . De pl tzen worden
d rin ook opgegeeven, voor het begin des J rs 1750 . - .In 't zelfde J r g f men zyne Ephemerides uit, voor de Lien
J ren tusfchen 1765 en 1775 ; in de Inleiding worden de
pl tzen opgegeeven v n 515 Zodi ks St rren , lle opgem kt
uit de W rneemingen v n dien grooten M n . In deeze Lyst
worden de St rren gebr gt tot het begin v n 't J r 1765 .
De N utic l Alm n c voor 't J r 1773 , werd in den
J re 1771 uitgegeeven ;
n het einde vindt men een Lyst
v n 387 St rren ; in derzelver reehteAscenfie, Declin tie,
L ngte en Breedte , ontleend uit de W rneemingen v n
wylen den Eerw . Dr . BRADLEY , en berekend tot 't begin des J rs 1760 . 't Is grootlyks to bej mmeren , d t
deeze kleine Lyst , en de uitkomften v n omtrent 12oo
W rneemingen v n de M n , lles is, w t men in 't
openb r ziet , v n den veelvuldigen rbeid deezes zeer
iT uwkcurijen en onvermoeiden W rneemers, niettegen-
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f nde hy, th ns, omtrent dertig J ren is dood geweest .
De Heer WOLLASTON drukt zich d r over in deezer voege
uit . „ De St rren die BRADLEY'S n m dr gen, zyn lleen
„ de ;8o, gegeeven in zynen N utic l Alm n c , voor
„ 177 ;, bep ld tot den
nv ng des J rs 1760 . Zy
„ m ken flegts een klein gcdeelte uit v n 't geen men zou
„ hebben kunnen verz melen nit den rbeid v n dien groo„ ten M n , indien zyne Reprefent nten bet overige met n
„ 't oog des Gemeens onttrokken h dden . N veele J ren
„ w gtens en vrugtloozen nzoek, werden zyne P pieren
,, geregtlyk opgeeischt, in den n m v n zyne M jefteir,
„ voor bet Geregtshof v n den Exchequer, en, h ngende
„ bet gefchil, overgegeeven in h rden v n den toenm li.
„ gen K nfelier v n den Exchequer, die ze n de Univerfi.
„ teit v n Oxford g f, v n welke by desgelyks K nfelier
„ w s, en v n d r zyn ze nooit weder to voorfchyn geko .
„ men . De St rrekunde heeft reden om zich to bekl gen,
„ over iets, w r over zy zo l ng to vergeefsch gekl gd
„ heeft . Uit p pieren, (lie ik gezien heb, is bet zeker ;
„ d t Dr . BRADLEY de geheele Britfche St rrelyst berekend
„ h dt, voor 't J r 1744, en 'er zyn blyken in , d t by
„ meest elke St r d rin heeft w rgenomen . In de d d,
„ ik ben in 't zekere onderrigt, d t Dr . BRADLEY de Brit,, fche St rrelyst tweem len doorliep ; eerst met de oude
„ \Verktuigen v n bet Koninglyk Obferv torie , v66r bet
„ J r 1750, en n derh nd met de nieuwe ; m r de vrugt
„ deezer n fpeuringen heeft men nog n bet Gemeen niet
„ medegedeeld, fchoon ze ged n zyn met `Verktuigen bet
Gemeen toekomende . Verfcheide dw lingen z l men on•„ der deeze St rren vinden , welke , n r billykheid, niet
• kunnen toegefchreeven worden n Dr. BRADLEY, of n
„ de zod nigen die huune opg ven ontleend hebben nit de
„ verftrooide p pieren , die zy konden m gtig worden ;
„ m r n des Doctors eigen ) ; milie , die, onbezorgd voor
„ 's M ns eer, de oorfpronglyke ftukken to rugge hielden,
„ tot d t het tydsverloop het een moeilyke t nk gem kt
• hebbe , zyne eigene tiV i neemingen ter zyde to leg„ gen , om zulk een l rge reeks v n W rneemingen, door
„ een nder ged n, to ontknoopen .
In den J re 1775 kw m 'er een dun Boekdeel nit, behelzende verfcheide P pieren v n wylen den beroemden TOBIAS MAYER
. v n Gottingen , onder den Tytel v n Oper
Inedit ,r Jn dezelve vindt men een Lyst v n de rechte As'
cenfie -en de Declin tie v n 998 St rren , welke door de
L 2
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M n en ndere Pl neeten kunnen bedekt worden . DezelVd
is berekend tot 't begin des J rs 1756 ; deeze wordt , uit
hoofde v n bekende kunde en n uwkeurigheid diens W rneemers, zeer hoog gefch t .
Ann bet einde v n bet Eerfte Deel der Afitronomic l Ob-

ferv tions m de

t the Roy l Obferv tory

t Ureenwzch,

uitgegeeven in 1776, fchenkt ons Dr . IIIASKELYNE, de tegenwoordige Koninglyke St rrekundige , een Lyst der pl tzen v n vier en dertig voorn me St rren , en de rechte
Ascenfie en ffl nd v n de Noor -Pool, gefchikt tot 't j r
1.770 , en die, de uitf g zynde v n verfcheide J ren her.
h lde W rneemingen , zeer zorgvuldig en met de beste
Werktuigen ged n , voor llern uwkeurigst mogen gehouden worden .
By deeze mogen wy voegen Dr. HERSCHEL's Lyst v n
dubbele St rren, gedrukt in de Philofophic l Tr n/ 6tions,
voor 1782 en 1783 ; des Heeren MFSSIER's Nebulce of St rrenhoopen, uitgegeeven in d .: Connoisf nce des Temps, voor
1784 ; en Dr . HERSCHEL's Lyst v n denzelfden rt, gegeeven in de Philofophic l Tr nf Etions voor 1786 .
Uit deeze Bouwftoffen I)eeft de Heer WOLLASTON zyn
Werk verv rdigd ; doch geen gebruik gem kt v n die
v66r FLAMSTEED fchreeven , uitgezonderd BEVELIUS, ell
dit nog fch rs ; en , in de d nd, dit w s niet noodig,
n rdem l de St rrekundigen zeldz m op dezelven wyzen
rtl r lle de St rren in the British C t logue v n 1725 zyn
'er ingevoegd, zo wel ls die men vindt op de drie l tere
Lysten v n den Heer DE LA CAILLE, die v n Dr . BRADLEY
in the N utic l Alm n c 'voor 1773, v n den Heer MAYER,
V n Dr . MASKELYNE , de dubbele St rren v n HERSCHEL
en MESSIER'S Nebul , en lle die v n Dr . HERSCHEL, Ultgenomen die v n zyne tweede en derde Cl sfis, d t is, lle
die w rgenomen kunnen worden met Telescoopen, minder
V n ontdekking d n zyne eigene .
Hot Work v n den Heer WOLLASTON behelst vyf onderfcheide St rrelysten ; n mlyk , Dr. MASKELYNE'S nieuwe
Lyst, v n zes en dertig voorn me V ste St rren ; cone lgemeene Lyst v n lle de St rren, in Women (Zores) v n
den Noordpool- fft nd ; een Register tot de lgemeene Lyst ;
een Lyst v n lle de St rren, in die orde in welke zy door
de Midd glyn g n ; en een Lyst v n Zodi c le St rren, in
Lengte en Breedte .
De eerfte Lyst behelst de Rechte Asce fien in tyd, de j rlykfche voortg ng der RechteAscenfie in tyd, en de j rlykfche
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fche eigene beweeging in tyd en in gr den, voor ieder St r,
ls mede de Riem tot welke dezelve behoort in de tweede
Lyst . Deeze omft ndigheden zyn opgem kt uit eene menigte v n W rneemingen, nieuwlings ged n met de uiterfte n uwkeurigheid, door den KoninglykenSt rrekundigen,
met oogmerk om to bep len, of deeze St rren, vergeleeken met derzelver H nd v66r hem bep ld, in 'tJ r 1770,
eenige eigene beweeging hebben, en welke dezelve is . D t deV steSt rren, gelyk ze doorg ns genoemd worden,
eene eigene beweeging hebben, heeft men zints l ng vernioed ; en men veronderftelde zulks zelfs ontdekt to hebbe
in ArEturus ; m r deeze beweeging is zeker zo gering, (t t
geeue W rneemingen, v66r Dr . BRADLEY'S lyst ged n,
genoegz m w ren om dezelve onder 't oog to brengen ; en
bet verloop v n twintig j ren, 't welk onze tegenwoordige
onvermoeide Koninglyke St rrekundige heeft molten beftee .
den, fchynt nog veel to kort, om zulks met eenige m te
v n n uwkeurigheid to bep len , zelfs in den th ns veel
verbeterden ft t der St rrekundige Werktuigen . De W r
neemingen duiden , nogth ns , genoegz m zulk eene beweeging n in lle de St rren, en eene die zeer nmerkelyk is in ArEurus .
De tweede Lyst , of die in Riemen is fgedeeld, ver.
dient, d r de ichikking geheel nieuw is, eene breedere ontvouwing. Alle de St rren binnen den fl% nd v n lo ° v n de
Noordpool, zyn z men verg derd, en in een Lyst op zichzelven gepl tst, in die orde, ls zy door de Midd glyn
g n ; dit wordt de eerfte Riem geheeten . De tweede Riem
bev t lle de St rren op een grooter ffl nd v n de Noordpool d n io°, en op een minder fti nd d n 15°, op dezelfde
wyze gefchikt . De derde Riem behelst lle de St rren tusfchen de 15 ° en 20° v n de Noordpool ; doch v n hier,
tot de Schryver komt op 20° v n de Zuidpool , zyn de
Riemen m r e6u Gr d in breedte , d t is , de vierde
Riem bev t lle de St rren die op meer d n 20° en minder d n 2i° fft nds zyn v n de Noordpool, gefchikt in
die orde ls zy door de Midd glyn g n , en zo vervolgens . De St rren op een minderen ftt nd d n 2o ° v n de
Zuidpool verwyderd, zyn gelyk op denzelfden ffl nd v n
de Noordpool gefchikt in twee Riemen elk v n 5° breed ,
en 66n v n io° breed ; zo d t bet geheele get l der St rren
verdeeld is in 146 onderfcheide Lysten , of Riemen ; in
ieder derzelven volgen de St rren elk nder, in die orde ls
zy door de Midd glyn g n .
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Elk v n deeze Lysten befl t uit negen kolommen . De
eerfle behelst de rechte Ascenfie der St rren in Gr den,
voor den i N n J nu ry 1790 ; de tweede, den voortg ng der
Rechte Ascenfien , in dezelfde m te ; de derde derzelver
14echte Ascenfie in tyd, en de vierde den voortg ng in tyd ;
de vyfde ftelt voor, den ff} nd der St rre v n de Noordpool ; de zesde h ren voortg ng in de Noordpools of
h nd ; in de zevende wordt de grootte ngeduid ; de chtRe behelst bet pet l, den n m , of bet ch r cter v n de
St r, to gelyk met den n m v n den W rneemer, die de
pl ts dier St rre bep lde ; de negende levert eenige korte
nd gt der W rneemeren to
m ntekeningen op , om de
bep len tot zekere omfl ndigheden d r vermeld ; ten einde
zy door volgende W rneemingen mogen bew rheid of
v lsch bevonden worden . W nneer de h nd v n eene St r
door verfchillende W rneemers is opgegeeven, gelyk bet
get l der meesten is, vindt men lle die ft nden overgebr gt
tot den zelfden tyd, (i J n. 1790) en in die orde gefchikt,
nls de W rneemingen ged n zyn . Door dit middel blykt
net een opfl g v n bet oog , hoe verre de W rneemers
overeenflemmen, en hoe verre zy verfchillen . Die fchikking
is keurig, nuttig, en die vergelyking, onder 't gezigt v llende, verfch ft meer verm ks en voldoenings, d n men
miogelyk zou hebben kunnen verw gten v n een enkele
St rrelyst.
De Heer WOLLASTON heeft elders (*) de redenen opgegeeven,w rom by denkt, d t een Lyst der V ste St rren,
in deeze ged nte, nutter zou weezen, d n in eenige nde.
re ; en toen een voorelel ged n tot veelvuldige onderzoeldngen des Hemels , om eenige ver nderingen to ontdekken,
die in de V ste St rren mogten voorv llen . Hy noodigde
idle St rrekundigen uit, om deel to neemen in then rbeid,
en een zeker get l v n Riemen (elk v n een Gr d in
breedte) w r to neemen .
De derde Lyst noemt by cen Register voor de St rren
in the British C t logue, brengende tot de Riem v n den
Noordpools fel nd, w rin ieder St r k n gevonden worden . Deeze Lyst behelst lleen de St rren in the British
C t logue v n 1725, gefchikt in St rrebeelden ; en de St rren, in seder St rrebeeld, volgen elk nder in dezelfde orde,
ls
(*) Philofop'hic i Tr ns 1`ions, Vol. LXXIV. p . x 3i . en Vol .
LXXV . P . 3q.6.
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#ls in die C t logue ; m r de St rrebeelden zyn Alph betisch gefchikt . De Lyst beft t uit drie kolommen ; de
e erfte behelst het Get l v n de St r, zo ls dezelve fl t
in the British C t logue ; de tweede, BAYER'S Letter v n
nwyzing w nneer de St r 'er eene heeft ; en de derde ,
bet get l v n de Riem , tot welke de St r behoort , in
de tweede Lyst, v n den Noordpool of to rekenen .
De vierde Lyst behelst de St rren v n the British C t logue, v n DE LA CAILLE'S Lyst der Zuider St rren, en
omtrent t chtig St rren nit de Lyst v n HEVELIUS, die
door FLAMSTEED w ren overgefl gen, lien gefchikt in een
gtervolgende reeks , n r de orde in welke zy door de
IVlidd glyn g n . - Deeze Lyst beft t uit vier kolommen ; de eerfte ftelt voor, de rechte Ascenfie der St r in
tyd, voor den i J n . 1790 ; de tweede, den ffl nd der
St r v n de Noordpool, voor denzelfden tyd ; de derde,
de grootte v n de St r ; en de vierde bet pet l , den n m
of bet ch r cter v n de St r, en bet St rrebeeld w rtn
dezelve gepl tst is .
De vyfde Lyst geeft de Lengten en Breedten op v n
zod nige St rren , ls hinnen de negen Gr den v n de
Ecliptic gelegen zyn , gefchikt in de orde v n derzelver
L ngten . Dezelve behelst lle de St rren , welke gevonden worden binnen deeze perken in de St rrelysten v n
FLAMSTEED, BRADLEY, MAYER, en de kleine Lyst v n
DE LA CAILLE, in zyn Aftronon ue Fund ment , p g. 238 .
Deeze Lyst heeft vyf kolommen ; de L ngte v n de St r,
gebr gt tot bet begin des J rs 1790 , fl t in de eerfte ;
de tweede bev t de Breedten v n zod nige St rren , ls
zich ten Noorden v n de Ecliptic bevinden ; en de derde
de Breedten v n de St rren
n de Zuidzyde . De vierde
kolom vermeldt de grootte v n de St r ; de vyfde het get l , den n m of bet ch r cter en den n m des Pl tsbep lers . W nneer eene St r w rgenomen is door twee
of meer Perfoonen, wordt de uitkomst hunner W rneemingen (tot bet zelfde tydsbeftek gebr gt) 'er by gevoegd,
in die orde ls de W rneemingen ged n zyn .
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WAARNEEMINGEN EN VORIfERINGrN

WAARNEEMINGEN EN VORDERINGEN IN DE STARREKIINDR, GEDAAN IN DEN JAARE MDCCXCI, VOLGENS
DE OPGAVI1 VAN DEN HEER J . C . DE LA METHERIE .
(Yourn l de Phyfgue,

J n . 1791 .)

et get l der Comeeten is nog onbekend . Eene optelling m kende v n die men, op verfchillende tyden,
ling
heeft w rgeuomen, vindt men een zeer groot get l ; en
de Wysgeeren hebben , in gevolge v n verfchillende veronderflellmgen, dit get l nog zeer veel vermeerderd . LAMBERT veronderftelde een Millioen Comeeten .
M r, in, de St rrekunde , gelyk in lle ndere deelen
der N tuurkundige Wysbegeerte , heeft men lle veronderftellingen verb nnen, en n wel beweezene d dlyk befl nde Voorwerpen gezogt. In 't J r MDCCXC heeft
men drie Comeeten gezien, welke, gevoegd by de zes en
zeventig wel bekende , ons verzekeren , v n bet beft n
v n negen en zeventig Comeeten .
Mejuffrouw HERSCHELL ontdekte den 7 J nu ry een Comeet in bet Geft rnte Peg %ur .
Den 9 J nu ry n m de Heer MECHAIN eene tweede
w r, in bet Snoer der T7isfchen . Deeze is de chtfle Comeet door dien bekw men St rrekundigen ontdekt .
Eindelyk heeft Mejuffrouw HERSCHELL een derde Co .
meet ontdekt in 't Gefl rnte 11ndromed , op den 17 April,
De Heeren DIECHAIN en MESSIER hebben dezelve w rgenomen tot den 28 Jury .
Men heeft derzelver Loopkring berekend in bet benedenfle gedeelte ; m r men weet den Omlooptyd deezer
Comeeten niet , en k n denzelven niet weeten, voor d t
zv ten tweed'em le wederkornen .
De St rrekunde is elk J r nieuwe ontdekk!ngen verfchuldigd n den Heer IIERSCHELL . De gewigtigfte , welke by, in 't jongst verloopen J r, ged n heeft, betreft
den Ring v n S turnus . Deeze w s toen zeer weinig
zigtb r ; dewyl dezelve lleen v n ons op den k nt in de
dikte gezien wordt . De Heer HERSCHELL heeft dien Ring
w rgenomen, met zyn groote Telescoop v n veertig voeten . Fly ontdekte op dien Ring een genoegz m lichtend
nt om hem to doen zien , d t dezelve eene beweeging
eeft op zichzelven, rondsom de Pl neet . Die omdr ijing
ge-
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gefchiedt in tien uuren twee en dertig Minuuten . Deeze
W rneeming verkl rt ten vollen , hoe deeze Ring v n
zeventig duizend ~mylen Di meter zich zelven k n ophouden, fchoon zo dun ; w nt de Heer DE LA PLACE h dt
reeds by uitrekeniug ontdekt, d t, indien deeze Ring zich
in tien uuren omdr ide, de middelpunt fchuwende kr gt
groot genoeg w s , om lle de deelen d rv n z men to
houden .
De Heeren DE LA LAN DE en LE FRANcOIS, diens Neef,
hebben hun moeilyk werk in het Obferv torium v n de
Ecole Milit ire voortgezet , om den ft nd der St rren in
bet Noorder h lfrond to bep len, en reeds then v n che
duizend St rren bep ld .
De I-leer DE LA LANDE h dt reeds voorl ng
n de
Zeelieden T fels beloofd om op Zee het Uur to vinden
door de hoogte der Zonne , op lle Breedten en op lle
Declin tien . Mejuffronw LE FRANCOIS, zyne Nigt, heeft
dit l ng en moeilyk werk volbr gt .
Ook heeft de Ileer LE MONNIER een Vertoog uitgegeeven
over de Zeev rd , w rv n by het beft n der Stroomen
in de Zuidzee verzekert, ls mede de nuttigheid ntoont,
v n de hoogte der M n , om de L ngten to vinden ;
desgelyks verkl rt by in 't zelve de W rneeming door
den Heer DE GUIGNES in Chin ged n, op cene Verduistering, die geheel h dt moeten weezen ; doch eene ringswyze verduistering w s, uit hoofde v n den D mpkring
der M ne .
De Abbe IIAUCHAMP is wedergekeerd v n B gd d, w r
by eeu Obferv torium heeft opgerigt . Hy vermeldt de
W rneemingen v n veele duizenden v n St rren, en meer
d n honderd en vyftig W rneemingen door hem ged n
op Mercurius , een Pl neet by ons zo zeldz m to zien .
I-ly heeft eene K rt v n Afie verv rdigd v n de Perfifche
n de C sp fclie Zee , w r omtrent by cene
Golf tot
groote menigte misilellingen verbeterd heeft .
PROEVE OVER DE VOORZIENINGS-REGULEN. Door PIETER VAN ADEN, A . L . M. & Phil. Doltor .

'(n onze (*) voorg nde Bedenkingen hebben we kortelyk
j ngemerkt, d t 's Menfcheu kennis in N tuurkundige,
en
(*) Zie boven, bl . Ito.
L 5
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en wel inzonderheid in Meteorologifche, Wetenfch ppen ;
zoo verre noch niet gevorderd is, d t zy by mogelykheid
voor f k n weten , en meesterlyk bep len , welke , en
hoed nig de geflceltenis der Lucht, een geruimen en gter~
volgenden tyd n den nderen, z l zyn, d g en uur zelfs
niet uitgezonderd . - D n , wy hebben tevens npmerkt, d t 'er, dit niettegenft nde, wel eenige Voorzte=
nings-Regulen kunnen pl ts hebben ; die op W rnemingen , welken reeds voorh nden zyn, gegrond, ons, om
die reden, eenige bep lde zekerheid dies ng nde geven
Dewyl dit nu v n veel nuts zy in den
kunnen .
L ndbouw , en lle zulke h nteringen , die by droog of
o t We r eenig bel ng hebben, zo z l bet niet ondienftig
zyn, eene proeve over de Voorzienings-Regulen d rop
to l ten volgen ; welke ik, zoo kort, ls mogelyk is, z l
voorftellen .
Door Voorzienings-Regfden verf} ik Regulen, door welnf' nde luchts-gefteltenis voorzien , en
ken wy eene
voorweten kunnen ; by ldien de N tuur h re werking in
die orde houde , w rin men ze voor bet tegenwoordige
bevind . Ik voeg 'er dit l tfte by , om d t bet onw rfchynelyk is, d t de grote ver nderingen , die in den
D mpkring voorv llen , volftrekt werktuigelyk gefchieden :
en bet , by ldien 'er 1 dusd nige wetten mogten pl ts
hebben, zeer w rfchynelyk is, d t de ontz gchelyke doorbrekingen v n vrezelyke D mpen, uit onder rdfche Kolken, in dehen eene grote ver ndering moeten veroorz ken.
immers, d t 'er dusd nige vrezelyke onder rdfche Holen
op den bodem der Zeeen, zoo wel, ls in de verfcheide
$eddingen des A rdbodems , to vinden zyn , d r n k n
men geenszins twyfelen, by ldien men bet vierde Deel v n
de Verz meling der Mengelfchriften v n den Heer UNSER
inziet ; lw r by in zyn tweden Brief, met onlochenb re
bewyzen, door oog-getuigen, op velerh nde m nieren genomen , ntoont , d t , om zyne eigene woorden to gebruiken, byn de g nfche omtrek des A rdbodems inwendig hol,
De vrezelyke niten vol v n onder rdfche g ngen is .
werkzelen , v n deze inwendige onder rdfche ged nte,
door bet veroorz ken v n ftormwinden zoo wel, ls fchrordbevingen , worden ld r mede opgenoemd
melyke
w ruit men, zonder veel moeite, k n fleiden, hoe vele
ontelb re fchichtige ver nderingen in den D mpkring, door
h re ongeregelde werking en doorbreking, kunnen veroorkt wooden ; die de gegrondile voorzeggingen v n -het
We r
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Weer le leur flellen . Men leze, ten dien einde, zynen
Brief over de Weirs-hoorzeggingen, gepl tst in het eerile
Deel der gemelde Verz reonge, p g . 78 . ---Alle deze mogelyke toev lten d r l tende, is myn oogInerk, nit lgemene W rnemingen, die bereids voorh nden zyn , en den gewonen loop v n bet We r , eenige
rep herw rds door den nder,
nduiden, de VoorzieP
nings-Regulen in hunne zw kheid in zoo verre to verflerken, d t ze, zoo niet den n m v n L'oorzeggingen, ten
minfle dien v n gegronde gisfingen , in de z menleving ,
kunnen wegdr gen.
Wy hebben in onze vorige Bedenlkingen nngemerkt,
d t de W rnemingen v n den bekenden Sch psl rder ,
op de verfclrillende fl nden der M n , ten opzichte v n
onzen A rdbodem, w r n berustende ; d t zulks, dit doorg nde, en die der ndere Pl neten d rby gevoegd zynde,
gefchiktlyk een Weerkundig d b register zou kunnen oplewren . Het zou echter kunnen gebeuren, d t deze lgemene regel , door ndere bykomende oorz ken , fomtyds
eenige uitzondering h dde . De perfing v n de M n op onzen D mpkring, indien ik bet dus m g noemen, veroorz kt niet ltoos eene gezette d ling in de Kwik : by zulke
gelegenheden is ook wel fomtvds eene ninerkelyke ryzing
w rgenomen ; n r lle w rfchynelykheid door tegenilrydige of opfluwende Winden veroorz kt.
Dit lgemene beginzel d n in zyne w rde l tende, menen we, d t de
nwyzingen v n den B rometer, gevoegd
by de W rnemingen der Winden, die 's J rlyks gewoon
zyn to w ien ; en bet in cht nemen v n den reeds gev llen
regen ; eene nmerkelyke en groter zekerheid n de Voorzienings-Regulen kunnen byzetten ; en bet geen , in 'net
eerfte gev l, eenige uitzondering kon lyden, bier in bet
lgemeen ls zeker doen voorkomen .
Hoe, of nit welke bron, de ver nderingen in den D mpkring ook mogen voortkomen, bet zy door de onder rdfche Holen, bet zy door de w rmte der Zon, of op eenige
ndere wyze ; de oorz ken d r l tende, en op de w rgenomen uitwerkzelen ziende, z l een wel geftelde B rometer
ltoos de eerie gidfe zyn, die ons in d t ruime verfchiet,
de meerdere of mindere zw rte der Luchtkolom , onder
welke wy ons bevinden, z l nwyzen . De z kking v n de
Kwik, d r zynde, is bet zeker, d t ze in h re zw rte is
verminderd ; en door h re
ngenomen dunheid eene ontl sting z l veroorz ken v n D mpen, en ndere Verhevelin-
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fingen, die zich lsd n in den D mpkring bevinden ; en d t
wet in eene meerdere, of mindere hoeveelheid, n f evenredigheid v n de grootte der z kking .
De ontl sting des D mpkrings , gevoegd by de tegen .
woordige lichtheid der Lucht, geeft ons een tweden wegwyzer, , om de zekerheid v n
nft nde Winden to lerett
kennen ; w nt deze , luchtvloeijingen zynde , zyn ltoos
n r den
rt der z ke gewoon , v n eene dikker in eene
dunner luchtsgefteltenis in to dringen, met groter of minder
fnelheid, n r evenredigheid v n derzelver dunheid ; even
gelyk een ftroom w ters met groter of kleiner kr gt v n
fnelheid voortvloeit , n r evenredigheid v n deszelfs wederfl nd .
Deze eerfte W rnemingen flellen d n de VoorzieningsRegulen in eene t melyke zekerheid, om over het tegenwoordige, en op h nden synde, Weer, met grond to kun .
nen oordelen.
Om nu een zeker vooruitzicht v n de ftreken , die de
ZWWinden zullen nemen, to hebben, heeft men met de lindt bellen to r dplegen, en wet inzonderheid met die v n den
Beer cRUQuius, to Sp rend m, to vinden in de Beginzelen
der N tuurkunde v n Musscll ., p g. 883 en 884 ed . 1 739 .
Deze, door W rnemingen , hier to l nde opgefteld, zullen ons eene geregelde voorwetenfch p geven v n de fireken, in welke ze n r lle w rlchynelykheid w ien zullen ;
ntekening houd
voor l, w nneer men eene n uwkeurige
der d gen , in welken zy deze of gene fireek in ieder
Al nd geh d hebben .
Onze Voorzienings-Regulen op die wyze uitgebreid heb .
bende, k n men tot het vooruitzigt v n nfl nde droogte,
of vochtigheid , overg n . Hiertoe komt boven l in nmerking, de ligging der l ndflreek, w rin men zich bevind .
En ten dezen nzien m ken de Wester fireken door de Zee
nmringd , de Oosterlyke door L nden , hier en d r met
hoge Bergen, en weinig Zee voorzien, de ligging der L n .
den uit, welken wy bewonen . D r uit Du , vergeleken,
met de bovengemelde kennis hunner verfchillende fireken ,
k n men, door de Voorzienings-Regulen , voorweten, of
'er droog, d n n t Wetr, voorh nden zy . De Westerlyke
Winden , die eene verb zende menigte v n w ter chtige
D mpen, uit de Zeeen, w r over zy w ien, opgew sfemd,
tot ons overbrengen , zullen ltoos, zoo l ng zy (l nd houden , regen chtig zyn. De Oosterlyke d rentegen, over
L nden g nde, die weinig vochtige D mpen uitw sfemen,
dock
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loch dit Bemis door exh l tien, of uitd mpingen v n cenen
rt , rykelyk vergoeden , zullen ltoos , voor l
nderen
indien ze eenige d gen ftreek houden, droog en fchr l zyn .
W nneer men, derh lven, hun w rgenomen get l v n d gen , die ze in ieder M nd gew id hebben , n uwkeurig
in cht neemt, z l men een redelyk gegrond vooruitzicht
bebben v n bet droog of n t Weir, d t nft nde is .
Verder zou men dit vooruitzicht ook tot bet beloop der
S ifoenen kunnen uitbreiden , door de W rnemingen v n
bet reeds gev llen W ter, vergeleken met d t , het welk
men heeft w rgenomen, bet eene J r door bet ndere gerekend, 's J rlyks to v llen ; w nt, dit in cht genomen
zynde, k n men voorweten, hoe veel W ters, lles gelyk
gefteld zynde, in bet volgende v n bet S ifoen, by ldien
bet regelm tig is, nog to vercv chten zy.
Men k n dus , zonder eene ngstv llige doorgronding der
oorz ken , m r enkel , door op de w rgenomen uitwerkzelen to letten, eene zeer
nmerkelyke nuttigheid nit de
Voorzienings-Regulen trekken . D n , dit is 't niet lleen ;
ze verfch ffen ons d renboven nog eene nuttigheid v n em
enderen rt ; fgeleid uit de ftreken der Winden, in welken
zy w ien, en de verfchillende op- en uitw sfemingen, welken zy mede brengen . De Westerlyke Winden, gelyk wy
reeds hebben ngemerkt, g n, gemeenlyk, bier to L nde,
met een overvloed v n w ter chtige D mpen vergezeld : een
veelvuldig foort v n ndere exh l tien is den Oosterlyken
Winden eigen . Onder dezen bevinden zich velerh nde
foorten v n Zout- en S lpeter chtige declen, v n eene uitnemende nuttigheid, tot zuivering v n de Luchtsgefteltenis,
zoo wet , ls tot vruchtb rm king v n den A rdbodem .
Deze niet uitgew sfemde geesten, die zich it overvloed in
den D mpkring bevinden , vermengd , veroorz ken eene
koude opbruisfing ; en verfch ffen dus eene ndere vertoning of luchtsgeftcltenis voor de Voorzienings-Regulen ,
inzonderheid by den Winter.
Vermits derzelver uitwerkzelen, by den Zomer, door de w rmte der Zonneftr len ls verydeld worden , zoo k n men ze d n doorg ns
lleenlyk in bet ngezicht gew r worden ; en ze zullen,
in bet lemeen gefproken, bet Wedr fchr l m ken : doch
by den Winter ftrekt derzelver kr cht zich verder uit ; en
men befpeurt ze zichtb r in bet W ter, en ue vochtige
Lich men ; bet welk men lsd n gewoon is Vorst to no-men .
De eigenfch ppen nu v n deze Zout- en S ipeter chtige deeltjes zyn v n dusd nig een
rt, d t ze, of
door
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door de perfing der Pl neten, rondsom den A rdbodem, in
hunne verfchillende ft nden , zeer fchielyk , ls 't w re,
kunnen fmelten ; of door ndr ng v n zylingfche of tegen.
ftrydige oorz ken, des to f'erker werken : bet welk lsd n
in de Voorzienings-Regulen een fchoon vooruitzicht geeft
v n eene Winter-weerkunde, in lle deze gev llen .
De kr cht der Oosterlyke Winden, w rmede zy w ien,
k n ons, over de hoeveelheid der Zout- en S lpeter chtige
deeltjes, die zich lsd n in den D mpkring bevinden, doen
oordelen . De zylingfche of tegenftrydige Winden, die bun
opvolgen, over bet beloop der Vorst, lsmede over de gezette tyden , in welken men fneeuw to verw chten heeft,
en de verfchillende ft nden der M n, in opzicht tot onzen
A rdbodem , over derzelver ontl sting. Voorts k n men,
uit eene n uwkeurige W rneming v n den loop der Winden, en kr gten, w r mede zy w ien, d renboven iets
zekers voorweten v n deszelfs voortduring . Buiten tegen.
fpr k, k n dit lles, in ontelb re gev llen, v n groot nut
zyn, in den L ndhouw zoo wel, ls in de z menleving .
En kunnen dus de Voorzienings-Regulen, uit W rne.
mingen opgem kt , bet huishoudelyke leven in lle f rge.
tyden veel nuttigheids toebrengen ; even zoo, kunnen ook
de bovengemelde Wind-t bellen eene w rfchynelyke zekerheid opleveren, om de hoed nigheid der S ifoenen to voor.
weten.
By ldien de Winden, v n welken, door behulp der Verhevelingen , die zy medevoeren, de goede of kw de tiering
der Gew sfen veel l fh ngt, omtrent die orde v n w ien
houden, zoo ls dezelve ld r in ieder M nd is w rgenomen, d n m g men zich met eenige voorwetenfch p v n
bet nfh nde S ifoen vleien . Het verleent een gunttig voor, .
uitzicht, w nneer , in de Lente , en bet uiteinde v n den
Zomer, de D mpkring, by tusfchenpozing, eenige d gen,
door tegenitrydige Winden, tot eene
nhoudende k lmto
gebr gt, en dus gehouden word ; welke, door de Zonnefir len gekoesterd , m gtig is, deels , om in de Lente den
groei der Gew sfen to bevoordelen ; deels, om de Vrugten, hereids tot zyne vereischte grootte gew sfen, in bet
uiteinde v n den Zomer , door eene nodige koking en bcreiding hunner f ppen , fin kelyk to m ken ; w nneer de
Zomer d renboven, in den tusfchentyd, tusfchen de Lente
en den Herfst , met Onweers-Buien en eene tusfchenkomende koude vergezeld g t ; deels , om de Bomen v n
hunne onreinigheid to zuiveren ; deels, om de jonge fcheuten
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ten tot nodig hout to m ken ; en ls de d rop volgende
flerfst en Winter de vereischte Storm, Win den en Vorst
opleveren, om den D mpkring,' door de Zomerhitte buiten orde gebr gt, to m tigen, en het A rdryk voor bet
volgende J r vruchtb r to m ken. -- M r, w nneer
bier eene nmerkelyke ongeregeldheid pl ts heeft, en de
Winden zich een geruimen en nhoudenden tyd, in den,
zelfden en in een gezetten ftreekhoek , by m niere v n
verwisfeling, ilingerswyze , ophouden, lsd n heeft men
to verw chten, d t de S ifoenen, in bet een of nder opzicbt, n delig zullen ll open.
Met deze nuttigheden in de f mehleving pr len d n de
Voorzierings-Regulen ; en dezen, (gep rd met eene opmerkz mheid op de gevoelige werking des D mpkrings ,
die fommige Infeden en Dieren n de h nd geeven ; mlstsg ders op de luchtverfchynzelen, die zich, by groote vet •
nderingen, doorg ns in den D mpkring vertoonen, welken geenzins verw rloosd moeten worden ,) zullen ons
genoegz m in th t ftellen , om onze wezenlyke bel ngen
to bevorderen . D n men w chte zich , voor 't overige ,
v n z kcen to willen bep len , die, v n wegens h re ondoorgrondelyke bronnen , onder gene menschlyke bep ling v llen kunnen , en w rtoe de gevestigde W rne'
mingen gene de minfte nleiding verfch ffen .

ZONDERLING, DOCH GELUKKIG UITGEVALLEN, HULPMIDDEL VOOR EEN DOORGEZWOLGEN VISCHGRAAT .

Medegedeeld door Dr. * * *.

E

en fterk welgefpierd M n, tusfchen de 3o en 40 J ren
Oud, h d bet ongeluk v n, onder bet eeten v n Snoek,
een nmerkelyk groote gr t door to flikken . Hy voelde
terftond d rop een geweldige fteekende pyn beneden in den
flokd rm , welke n bet doorzwelgen v n een rd ppel,
droog brood , en meer zoortgelyke middelen , w r door
men de gr t poogde to doen z kken , v n tyd tot tyd toen m, zo d t men egn Heelmeester to hulp riep . Deeze floeg
voor , om to beproeven v n met een fpons n een h lyn v stgem kt, de gr t tot in de m g , voort to duwen ; dock men
weigerde zulks met bet grootfte recht, d r men nit de beproefde middelen reeds ondervonden h d , d t men door
drooge v ste flgch men in to brengen, de gr t hoe l nger
hoe
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hoe dieper , in den flokd rm v stdrukte . Men n m d rt
ndere dingen by der h nd, de Lyder flokte een t melyke
hoeveelheid boomoly in , bet Been voor eenige oogenblikken verz gting nbr gt, m r niets meer : Hy gebruikte
l uw w ter, w r in een goed gedeelte keukenzout gefmolten w s, dit verwekte w lging, en vermeerderde d r door de
pyn ldergeweldigst. Twee n gten en den volgenden d g
wierden zeer onrustig en pynelyk doorgebr gt, w rop de
Lyder door een Vriend ger den wierd, een l ngwerpig
ftukje versch r uw fpek, w rdoor een ftevige dr d geftoken en n het eind behoorlyk v stgem kt w s , door to
zwelgen, het welk men vervolgens weder op konde-trekken,
en op die wyze de v stzittende gr t uit den flokd rm h len . N eenige zw righeden, die de Lyder d r tegen inbr gt, wierd deeze , gewis zeer moeielyke, geneeswyze on#ernomen, en bet gevolg d r v n voldeed n r wensch .
Men h d uit groote voorzigtigheid een vry ftevige dr d
m letkoord gebruikt, dezelve door een ftuk versch ipek,
v n omtrent een en een h lf duim lengte en een h lf duin
dikte , geftooken, en n het einde met een fink en knoop bevestigd ~ het doorzwelgen d rv n ging nog l vry gem kkelyk toe, doch het weder uittrekken gefchiedde niet zonder
de verfchrikkelykite ben uwdheid en llerhevigfte pyn ;
m r men beyond, tot groote blydfch p v n den Lyder en
lle de Omft nders, d t een ftevige, meer d n een duim
l nge gr t, w r n een kleine weerh k zig bevoi d, in
het ftukje fpek v st z t , en de Lyder, binnenweinigeuuren,
v n lle verdere ongem k bevryd wierd .
DE LENTE .

D

Ink zy den goeden - weld digen en
nbiddensw rdigen , wyzen Schikker der S ifoenen ! -De Winter is verdweenen, die z gte en gem tigde Winter -- geene nypende koude heeft ons getroffen ,
no,- de h nd v n den rbeider toegefloten : geene
ope'enft pelingen v n Ys hebben onze Dyken in gev r
gebr cht.
Het is w r , bulderende en woedende
Winder hebben zich doen hooren : dog -.- zy zyn niet
meer , zy hebben ons v rwel gezegd ; een veel z gter ,
en zeele Wind is hen opgevolgd , en ftreelt th ns bet
gel t des A rdryks . - De witte en doorkunfdge fneeuwvlok-

1) E

LENT E .

165

vlokken , die m r weinige w ren , zyn gefmolten,
en
verliezen zich in kronkelende beeken .
lie
de
ngen .
d mpkring verfpreidt en breidt zich nit :
me \-Vinden,komen ten voorfchyn, vervrolyken de A rde,
en -- geeven h r het leeven en do beweeging weder . De blyde L ndm n
nfchouwt de herboren n tuur ; by
voert zyne flerk gefpierde Osfen nit den w rmen fl t ;
en geleidt hen in bet jong uitbottend groen der velden :
en ook foms, ter pl tfe d r bet nuttige ploeg-yzer gebezigd wordt ; d r by , door middel v n bet blinkende
i l, de A rde doorfnydt, en --- dus de netgefchikte
vooren vormt : terwyl zyn gehoor zich verlustigt in de't
overheerlyken z ng der fchoone Leeuwrik , die --- t
kl pwiekende ten hoogen Hemel opftygt, en
op de
dunne lucht zweeft .
NubegintdeL ndm nhet A rdryk met fgemeeten p sfen
to doorloopen ; werpende bet z d, in den vruchtkweekendenfchootderA rde ; en zie d r,---- bet eerffeTooneel v n bet nminnig J rgetydc . --- De nyvre Bouwm n
heeft zyn t k volbr cht : nu verw cht by den vruchtb rm kenden d uw, de z clite Regenvl gen , en - de
lles koesterende ftr len der Zon, v n Hem die ieder j rgetyde kroont met zyne goedheid .
Nu fchieten de
leevenwekkende ftr len der Zon in de ingew nden v n
bet A rdryk, en dringen tot de donkerile fchuilhoeken
der groejende w ereld door. De
ngen me w rmte
verfpreidt zich, in
een
nt l uitbottende pl nten ;
en doet bet A rdryk, door duizenden v n verfchillende
coleuren, eene pr chtige, eene heerlyke, vertooning opleveren, door cene mengeling v n ltcht, en fch d w met
elk nderen . --- Alles l cht bet oog des
nfchouwers
v n lle k nten toe ; en - by verwondert zich met
eerbiedigheid tevens : d r by ziet , hoe lles zich l nce
z m ontwikkelt . Hoe fchiet reeds voor 't Vee de tedere
gr sfcheut uit,
en
hoe fpruit bet brood, noin den b lm befloten , nit de A rde voort : terwyl de
jeugdige knopppeti v n bet geboomte zich , v n tyd tot
tyd , ls ontploojen ; d r intusfchen bet iigen m gez ng det boschbewoonderen lle h rten begint to flreelen , door hunne onderfcheidene wyzen ; l tende , nit
bet loof, hunne fchelle ftemmen hooren . J ! --- hoe
wordt bier de mensch getroffen over de diepe k lmte,
welke 'er heerscht! --- De toonen v n den N chteg l,
die v n verre rollen ;
bet verliefd fiu velen der VoMENG . 1791 . NQ . 4 .
M
ge-
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het gekl pper hunner wicken ; m r
gelen ;
voor l de frisfche en b ltem chtige lucht, die by in demt :
J ! lles v t hem omringt boezemt hem eeu oubeichryflyk gevoel v n wellust in .
A nfchouwt d n , dit Je rf izoen , o ! Stervelingen ,
nbidt den Beffierder der w ereld . Hem , de
en -onuitputb re bron v n lle weld den ; den lgemeenen
Beffierder v n lles w t leeven heeft ; den goedguidltigen
onderhouder v n l w t 'er is , of zich beweegt ,
Hem lleen zy de
zienlyke, on onzichtb re dingen .
eer, de lof, en de d nkzegging! Hot is door Hem,
door Hem' lleen, d t de veelvuldige verfcheidenheid der
Qroejende w ereld zich uitbreidt, en
door den frisngen me Regeni~chen d uw bevochtigd --- door de
droppen verleevendigd words . I ly toch, de weld dige,
de ltoos wyze , Verzorger m kt de opgeploegde A rde
dronken . Hy doet den regen dleen in de vooren . Hy
m kt bet week, en zegent zyn uitfpruitjel . - Door
Hem komt elke pl nt nit de A rde to voorfchyn : door
hem worden de eerffe beginzels en uitwerkzels v n K ren groei, door eene menigte v n buizen, bevorderd : Op zyn bevel verlevendigt de lieffelyke Lente-Zon d t
geen , bet welk de koude AVinden v n den b rren Winter verffyfd en opgeflooten h ddeH ; en - zy ifort eerie
vloejende heweeging in het zelve ; eene leevendige gisting in ieder l ruid ; - verleeverdigende ldus hot overheerlyke, en
met oueindige coleuren verfierde Tooueel des verfengden A rdryks
J . D . 1' .
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lbs . Zoo d gt en fchreef weleer Hy,
die lles ouderzogt , doorzogt , beproefd en ondervonden
h d , de wystte v n Isr cls Koningen , S lomon . En w rlyk , befchouwen wy d t blinkende met l, d n moet men zich verwonderen over deszelfs groote kr gt en uitgellrekt vermogen . W t l kw ds bedreW t l goeds words 'er door verrigt !
ven! Met welk eene eer, gting en nzien words by bejegend,
die overvloediglyk voorzien is vpn Geld : d r zwter en klee .
ding hem nzien geeven , vliegc lles op 2 ijn wenk ; men houdt
hem your groot v n geest ; over l vergunt men hem den toeg ng,
by krygt, door i iddel v u zyn Geld, in lles zynexi
cu
wensch ,
~~et Geld vei - ntwoord
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D n ch! by die berooFd is v n
wensch, en zyne begeerte.
tydelyke middelen, die v n dit b!inkend met l niet voorzien is,
die, fchoon by l niet behoeftig is ; echter met w rheid zeg.
gen k n , Zilrer nog Goud hebbe ik niet : op welk eene wyze
wordt by beh ndeld ? Men keert hem den nek toe ; men befchouwt
hem met ver chting ; w nt, d r in zyn uiterlyk
nzien, by ge .
brek v n genoegz me middelen , niets pr gtigs zweeft , denkc
men, door vooroordeel en w n bedrogen, d t by noch oordeel
noch verfl nd bezit ; dus words by niet ge cht .
verwonderlyk is de fchikking der dingen , v n
D n
Hem, die, door zyne onn g nb rewyshei .{, de lut, ;ev llcn der
onderm nfche fchepfeleu fchikt en regelt ; die deeze in rmoede,
;;eene in rykdom, zyne cl g~n doer douibiengen ; den
eenen in pr gt en vrolykhcid l t d rtelen,
den nderen in
ruioede en ellende doer z chten . Egter, met d ;t lles , is dee.
ze ordening ten huog"en wys
nbiddcnsw rdig ; d r
geene M tfch ppy, g .en G ;meenebest, zou kunnen befl n,
zoo wy lle, of ryk, of rm, tiv ren, zoo 'cr geene onderfchei.- welke gev dene fl nden pl cs h dde . W t l inoeite,
ren, en
hoe oncindi ;, verichillende bedryven worde 'er in
bet wcrk getteld, ter verkcvgin ; , e v n die bl: ktud Met :fl . ---1-loe fl ft, zwoegc en :.\vett de fch mele d ,looner, v n den
vroegen Moigen, roc den lJ teu A -ond, urn ee e geringe hoeveelheid Gelds, ten chide het nodige onderhoud, voor zich, en
de zynen, cc bezorgen .
Hoe t rt de Zeemln de ftoutfte gev ren ; hoe zwerfc en dobbert by, d gen en n gte , op do onfluimige b ren der Zee ; en.
kel op hoop v n winsc, ter verkryginge v n eenen ryken buidj .
Hoe zit de I(unilens r zich flomp to denken
n bet voortbrengen v n nieuwe uitvindingen ; --- de Geleerde . .in nuttige
Weetenfch ppen , en overheerlyke werken, ook
.n, en ter
verkryginge , v n ditblmkend met l . J , w s her met hierom,
en, hierom lleen, hoe veele zouden , in eene i i is lied , u lende
ledigheid, hunne d gen ten eiude brengen : -- hue vcele zouden r sch eon einde ni ken,
n hot w rnecmen bunncr poster
en bedieningen, zoo wel in bet Godsdienflige, ls
in bet
Burgerlyke . M r wordt'er dus, door en oin bet Geid, zoo veel
goeds verrigt, zoo veelc ondettcheidene fondfen en pl nnen in
bet werk getteld, hoe ve l kw ds words 'cr tevens door
bedrever!
Hoe b ld dig verkwist de dooibrenger zyne chwitten , in llerleye ongebondenheid en weelde ; by zulke fchepielc:n, die euket
bun werk m ken, zyne beurs cc iedigen ; lei~e,rde overd dig .
Hoc verbergt e u Gicrig rc zyn Geld ; hoe onrustig is zyit
fl p, d r by zich geduuiig verbeeld, d t de dieveu hem her.
zelve zullen ontrooven :
hoe dikirils telt by zyn l n i befp ird opcen gefl peld met l ; -- hoe womnt zyn h rt by
zyne' •i feh t ;
ngftig words by np 'c hooren v n bet
hoe
hleenllegerugt ; j , -- .- hoe onttrel- thvzi-0 ee ;~etc hr uodige, eii
li i ;:
r o*
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nog veel meet her verkwiklyke ;terwyl de rme, de nooddruftige ;
tot hem vergeefs om hulpe fchreit . En hoe verl ngt reeds zyn
n z t n r zyn cinde : hoe fl roogen zyne bloedverw nten .op
zynen dood, om de, door hem, zoo zorgvuldig byeengefchr pte fch tten onder zich to verdeelen : hoe juichen zy d n , n
zynen dood, om zyne Gierigheid : hoe verheugen zy zich in
zyn Geld ; zich weinig bekommerende . of her door flinkfche wegen, of cerlyke middelen, verkregen is ; 't is hun genoeg d t zy
de bezitters zyn .
Hoe words by, wiens eenige oormerken enkel Geld zyn, in
bet kiezen eener wederhelft l mmerlyk bedrogen ; fchoonheid ; deugd,
of br fheid, of ndere goede hoedtnigheden, komen by hem in geene nmerking ; by cht dezelve ls her ller .
minfe : by kiest
zoekt
en verkrygt, eene vrouw,
voorzieu v n fch tten, ryklyk bedeeld met her blinkende met l,
overvloejende v n Geld. - D n hel s! hoe moet by
zyne dw ze keus, op 't llerduurst, bet len ; d r hy, in zyne
eigene wooning, op 't llerwreedst ontvoogd wordt, en ls b lling,
in zyn Huis moet omzwerven . Her heimlyk verdriet doet hem
verteeren :
by zoekt vertroosting in bet onm tig gebruik
v n den wyn ;
een fpoorloos gedr g rukt hem binnen weinig tyds in her gr f, en
l flervende -- vervloekc by
zynen Huwlvksd g . J , hoe dikwils heeft de kr gt v n bet
Geld geheele Republieken, Gemeenebesten en Koningryken, her
ondersc boven gekeerd, tot de llergrootile ellende en w norde
gebr gt :
br ve m nnen, voorfl nders v n Godsdienst en
Vryheid, de h t
verguizing, en
den fpeelb l der
woedende menigte doen worden. Her w s zelfs een Apostc;l
Jud s, die, enkel voor een weinig Gelds, een gering get l Zilverlingen, zynen w rdigen en Godlyken Meester , zoo llerfch ndelykst, ging verr den. Ach, h d by geene n volgers,
w xen 'er , in onze d gen , geen voorbeelden v n then rt
meer !
D n
her Gordyn v ne, voor dit Tooneel :
Ongelukldge Stervelingen , die zoo veel w rdy, zulk groot
bel ng, flelt, inde verkryginge v n fch tten,
die her Geld
tot uwen God m kt, u voor bet zelve nederbuigt : denkt niet,
geluk z l nbrengen ; hoe ld t veelheid v n fch tten lleen
lerr mpz ligst zouden d n die gccnen zytl , die , door gebrek
n her zelve, in rmoede en ellende zugten . Dog d t dezulken
ltoos berusten in de wyze fchikkingen v n den befluurder
buns leevenslot , op deeze w ereld .
God , die hen ge.
fch pen heeft, zorgt ook voor hen lieden .
geeft by dcn
jougen r ven voedfel, 21s zy tot Hem r'oepen, hoe veel to meer
z l Hy voor zyne redelyke fchepfeien zorgen .
Heeft gebrek n Geld by u Iiedcn pl nts, gy geniet mooglyk,
in ndere opzigten, dubbelen zegen : gy geniet eene frisfche gezondheid ,
cene vergenoegde gemoedsgefteltenisfe , gy
eet uwe
bebt br f, deugdz i$, veelbe4oovend kroost, on
bee-
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beete broods, hoewelzeergering, egter tot verz diging, eh met
fm k .
D r by, die in overvloed leeft, veeltyds een on .
gefteld ligch m omdr gt ;
een llefins onvergenoegd leeven left ;
Welling, verdriet, en droefheid ziet, n zyne
in weelde opgevoede kinderen , en zyne m ltyd , hoe juist
ngeregt en bereid door de uitgezQgfte keur v n fpyzen, hem.
tot w lging verfirekt .
Berust d n, gy minbedeelde, in Gods fchikkinge : Hy heeft
rme en tyke, beide gem kt.
Edoch
gy lieden die tot
zelven zeggen kunt, ik heb
overvloed,
ik heb opgelegt voor veele Y w-en, eet, drinkt,
zyt vrolyk : hoe oueindig groot zyn de verpkgtingen, die op u
liggen . Hebt gy fch tten! zyt ged gtig, d t gy ze enkel ter Teen
ontv ngen hebt : niet om ze b ld dig to verkwisten ; niet om ze
onnutriglyk in de rde tebegr ven ; m r
om dezelve tot
lle edele einden, ten nutte v n L nd en Kerk, to befteeden .
D r zien wy een Huisgezin, door de fl gen des fortuins,
door eene menigte v n ziekten, r mpen en ellende, tot de uiterfle
rmoede gebr gt ,
in de bitterlte l gheid gcdompc!d ; het
euderlyk vermogen fchiet to kort, ter behoorlyke verzorginge
v n hun , om brood fchreiend, kroost ; n lles gebrek hebben •
de, moet dit Huisgezin noodwendig v n honger en kommer
verg n .
Ontfluit d n uwe h rten, gy , die v n den He .
mel zoo ryklyk bedeeld zyt :
verligt hunne nooden,
geeft ryklyk , en droogt hunne tr nen ilf, door weld dige onderfteuninge ; lzy die den rmen geeft leent den Heere!
Kunt gy zien de tr nen der bedroefde Weduwe ;
kunt
gy
nhooren bet gekl g v n bet ouderlooze kroost , d r zy
hunnen verzorger verloren hebben ; d r zy, overftelpt v n rouw,
uitroepen, ik mis het w rdfte p nd myner licfde ; een tydlyk be .
ft n is my bier door ontroofd ; myn V der,
myne Moe.
der, is niet meer :
kunt gy dir zien en hooren, zonder u
to ontfermen ? M kt nu gebruik v n uwe fch tten ; deelt mode
n n de geenen die nood hebben ; zyt, door middel v n uw Geld,
der Weduwe een M n , den ouderloozen Wees een V der ,
en toont in lle uwe hedryven , d t gy de zegeningen des
Hemels niet to vereeefsch ontv ngen hebr.
D n, bevordert, door uw Geld, niet lleen bet welzyn v n byzondere perfoonen, en buisgezinnen, m r, l t bet ook llezns trekken ,
tot opbouw
in ft ndhouding , en voortduuring v n lle zulke M tfch ppyen, die tot Nut v n 't Algemeen kuunen
firekken . Dus doende bevordert gy bet groote welzyn v n bet
L nd uwer inwooninge! zoo wordt gy een nuttig lid der M t .
fch ppye ,
een w rdig burger v n den ft t.
Zoo
zyt gy uwe fch tten overw rdig.
Eindigt gy dus uwe d gen, in wel to doen, met welk eene
gerustheid zuit gy uwe hoofden d n nederliggen :
hoe
vrolyk zult gy v n hier verfcheiden :
wellk een genoegen,
z l bet u in de uure des doods geeven,
n uwen n st¢n weld dig .
M 3
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digheid to hebben bewcezen ; hoe zullen die geene, die de voorwerpen uwer miik' digheid w ren, uwen dood met heete tro nen
betreuren ; zy zullen, met h rtelyke erkentenis, v n u fpreeken,
ls zy in hunne huz cn zy , oils zy op don wegg n, ls zy neder .
liggen, en h zzy opft n ; j , zy zullen , by uwen Gr fzerk
fl nde, met h rtvolle denkp rheid zeggen :
Bier rust de beste onzer vrienden ;
een der weld rlib ften lter menfcizen !
En hoe groot z l bet loon uwer weld den zyn, n de ndere zyde v n bet Gr f : uwe b rmb rtigb ld z l roe ien tegen bet
oordeel ; d r gy die ngen me t l zult hooren v n den Regter
ller menfchen : „den N kten hebt gy geldeed ; den Kr n„ ken, en die in de Gev ngenis we rt, hebt gy bezogt ; -- den
• Armen hebt gy v n uw brood inedegedeeld ; en - voor zoo
„ veel gy zulks n n een der minfle ged n hebt, -- hebt gy 't
in de eeuwige vreu,del"
„ n my ged n ;
gn t in
V. .
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c dw s''eii v n bet befl n om de Bewondering en Toe .
luichiug v n nderen to verwekken, door V,rh len v n
Gev llen nimmer gebeurd , en bet ten toon fpreiden v n Hoed nighedcn , n :ooit door den fhorker bezeten , moot elk , die
eeri,en ommeg n in de Weield heefc, in 't oog loopen . Hoe
zeer ntIooteiyk zull:s is , in we k een vcr gung hot de zod nigen brenyt die 'er zich n fchuldig m ken,wordt door een
T . gelsclt Z_defchryver ten toon geUeld in den volgenden Brief,
w rin do vcronderflelde Brieffchryver con fchets opgeeft v n
zyn eigen Gedr g, en de bel chlyke ongelegenheden w rin by
zichzelven inwikkelde ."
MYN HEER!

Ik heb cone hebbelykheid v n in bet Wonderb re to v llen,
welke ik niet k n overwinnen . Eenige Lieden , die verm k
fchynen to fcheppen in de geringe misfl gen , welke zy in lle
Ch r ct_rs vinden, noemen dit met een n m, die geen He r v n
t tloen behoorde to gebrulken, of met eenig genoegen to hooren .
Ik bezit met de d d eene zo tedere bel ngneeming voor de W rheid in h ren n kten fl t,d tiknietdurf denken,omh r nders
d n cvel gekleed, in gezelfch p to brengen, en, indien h r voorkomen zomwylen zo veel ver nderd wordt door de kleeding ,
d t h re hesre Vrienden h r niet kunnen kennen, ben ik d ront
to berispen?
D r is een M n v n myne kennis, zeer gefleld op 't d dlyk
ge .
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gehcurde, die my op lle pl tzen volgt, en de pl g is v n
Inyn leeven ; by werht op my even ls de h rponier op den W lvisch, en by is eel i\ gt-merrie voor myne vet beelding . Deeze
Kn p l t nooit een v n myne Verh len ongemer, ;t doorg n .
Hy kortte veertig mylen of v n een weg v n honderd mylen , lien
ik, w s by 'er niet tuslchcn beide gekomen, in eenel d g zou
hebben fgelegd op bet zelide P rd : en zou ik bet pl ifier geh d
hebben v n een dikken Ku p in 't gezelfch p voorby t, ryden,
indien de kw d rtige W rheidliefde v n myn Tegenfpreeker
my Been Lien mylen grer help h dt doen komen .
flit tergend Schepzel vernietigde myn gelukkig f g,.n in zo
veer gev llen en outmoetingen , d t ik belloot, my to verpl tzen
op een grond geheel buiten zyn bereik, ik br gt help d rom op
bet Eil nd Corfzc , w r ik whit d t by my net kon betr ppen .
1k w s 'er met de d d geweest, en keude 'er genoeg v n orn 'er
vueYlyh over to fpreeken, en breed nit to weiden . Ik belpeurde
eene foort v n heimlyk genoegen by eenigen vin her gezelfch p ;
z ;, g ven dit to kennen, door bet vriendlyk nzien v n con Heer
d r tegenwoordig, die my vreemd w s, en zo verre v n zich
met de nderen to bemoeien, d t by zeer beleefd luisterde n 't
gees ik verh lde . Ik w s toes heftig yverende voor de z k der
Vryheid, en h d zulke wonderen v n d pperheid in h,:t voorfl n
v u h re z l, verrigt, d t ik, v66r bet eindigeil v n myn verh l , vermeldde, op zo goeden voet to fl n net den Gencr l
d t myneToehoorders, w ren zy m r h lf zo geloovig
gewcest ls zy behoorden to zyn, ons voor gezworene en on ffcheidLlyke Boezemvrienden zouden ge gc hebben . - D n bier
tiveder, ls of bet ongeluk my vervoigde, tikte myn booze Geest
my op myn fchouder , en bemerkende, d t ik myn verh l voorn :nlyk rigtte tot dien Heer, wiens beleefdheid en
nd gt my
zo zecr inn m, zeide by met een gliml ch, die duivelsch kw drtig w s : Vergun my,
to mogen
nbieden
n den Gener l
hier tlz ns tcgenmoordig. floe onbefchryflyk groot w s
myne verlegenheid
Ilet treffen v n een 13lisem(lr l zou een
gunst, in vergelyking met deeze ontdekking, geweest zyn . --Myn Vervolger h dt nog niet met my fged n . Ik vrees, voer
by voort , d t gy uwen ouden gemeenz men l'rr'end zult vergeeten hebben, die zich, buiten twyfel, ten hoogflen z l verheugen,
rls by zyn Medeheld lzerkent, the , nevens hem, zo edele dien/ten
ged n heeft , in den roemryken Tiryd voor de i1ryheden zyns V derl nds.
K n ik de fch mte , welke my dit oogenbhk
overdekte, befchryven z 't Is onmogelvk : ik k n lleen zeggen,
d t 'er eeue edehnoedigheid is in w re D pperheid , die weigert to zegenvieren over den gev llenen . P m- w ren, fpr k
die beleefde M il, op een toon, wells indruk ik nooit z l vergeeten, zoo veele c/ ppere Lieden , v n Ivier' dienfien ik ltoos
eene d nkb cre n ged gtenrs z l omdr ^gen, docli wier Perfoonen
uit bet ge/zeugen ger ,,,t zyn, d t ik ll'en trove ve)gi e.
vii n oet verzoeken, wegens my,e "ergetelbeid, iie ik bedde, in
N 4
my
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my mop geen risdryf, r r voor eene zw kheid, n to zien .
At h d men my met een vies voor de kop gefl gen , kon ik
geen Chirurgyn meer noodig geh d hebben, d n op dit oogenblik ; nooit kon ik my verbeelden, d t de W rheid my zulk een
11immen trek zou fpeelen . Ik merkte h r ltoos
n ls een
goed rtig eenvoudig Schepzel, zonder g l of bitterheid, en
beh ndelde h r overeenkomflig met die hoed nigheden ; doch
dit w s een zo doorfl nd blyk v n h re boos rtigheid, d t
ik, zo fchielyk ik konde, h r gezelfch p ontvlood .
Den volgenden morgen ging ik op reis , in de gemeene Postitoets, n myn Geboorte-4l d, in 't Noorden v n Engel nd, geheel
vit tnyn humeur, wegens myn mislukte rol op Corrc ; m r zelfs
bier kon ik myne oude hebbelykbeid zo verre niet fleggen, d t
ik de verzoeking wederflond, om voor den l tften Postweg eene
Post-ch is of to huuren ; door d t to doen, kreeg ik bet nzien
v n iern nd, die ls een Heer gereisd h d, en verwierf my het
regt, om uit to v ren tegen de Bel stingen op de Posteryen en
kosten onder weg.
Ik verwierf de toel ting in een gezelfch p v n de voorn mfle
Inwoondereir der St d ; cu dewyl ik geene reden h d orn to ge .
looven , d t de historic v n myne l tstbekomene nederl ge dertv rds w s overgew id, herkreeg ik welh st den ouden moed,
en, met deezen, bet vergrootend vermogen myns vindingryken
vernufts . Myne vertellingen werden een tyd l ng zo greetig in .
gezwolgen, en l gen zo gem klyk in de m gen v n dit n tuurlyk
cn niet vittend yolk, d t ik genoont wierd de doffs derm nre to
vermeerderen , d t dezeive eene w lging fcheen to verwekken
by de zod nigen, n welke die werd toegediend ; dit w s in 't
byzonder bet gev l v n een zeer n uwgezet M n, tot den A nhr ng der Kw keren behoorende, zekeren SIMON STYF, een ryk
Koopm n , zcer gezien v n wegen zyne br fheid en eerlyken
b ndel . SIMON h d voor een gewoonte , ls ik eene Vertelling
eindigde , to vr gen : - M r is 't ,,rel w r? dit m kte my
zomtyds verlegen , en verminderde grootlyks de toejuichingen,
met welke bet overige des gezelfch ps gewoon geweest w s my
to vereeren .
Toen ik , op zekeren vond, de befchryving gegeeven h d
v n een Yerb zend grooten ll y, door welken ik w s ngev llen geweest op cen myner West- Indrfche Reizen, hief SIMON STYF
beide de h nden, vol verwondering, op, en zeide : IF rlvk,
Vfend, gy fp nt nw boog vry uyd.
Met een ontevrede
Ik meen,
gezigt vroeg ik hem de meening v n dit zeggen .
D t
herv tte SIMON, gy fprcekt v n jets d t viet befk t .
is, voerde ik hem to gemoet, zo veel ls d.rt ik een Leugen vet.
Zo is fret Driend, hern m snroN, gy hebt her joist
t l.
ger den ; by fpr k dit zonder ceni ;;e ftemver ndering, of zonder
re letten op den fpytigen Loon, door my gebruikt . De ernsth ftige zedigheid v n zyn gel d floe- my geheel nit bet veld , en
ik moest lyden, d t by, zonder geftuit to worden, op deeze
wy-
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wyze voort voer . , Gy hebt veele dingen verteld, Vriend ; die
• geheel ongelooflyk zyn ; indien ik myne kl nten in myn h ndel
• poogde to bedriegen, gelyk gy uw gezelfch p doet, in uwe
• wyze v n fpreeken, de Wereld zou my met regt voor een on• eerlyk M n houden . Geloof my, gy kunt een zeer goed Gezel .
• fch psm n weezen , zonder v n de w rheid of to wyken , en
• gy kunt geen goed Gezelfch psm n zyn, zo gy u d r n niec
• v sthoudt ; w nt, indien gy voortv rc met onw rheden to
• vertellen, wy zullen her voor een regel moeten houden niec
• to gelooven, zelfs •d n w nneer gy de w rheid fpreekt, en zo
„ z l 'er een cinde weezen
n lle vertrouwen in de z men .
„ leeving , en uw zeggen z l niets bed iden .
Ik bob
• w rgenomen, d t het trotsheid is, die u vervoert tot leugen• t l . Ik h d geboopt, gy zoudt niet vergeeten hebben, hoe
• uw Leugent l u met fch mte en fch nde overdekte, en hoe
• wy u in ons gezelfch p opn men , toen uwe Vrienden, in de
• Hoofdfl d, u nit him gezelfch p geweerd h dden. Denk
„ niet, d t gy gting by ons zult inliggen, door de vercieringe
• uwer verbeelding ; eenvoudige W rheid beh gt n heden
• v n gezond verfl nd . At w re uw H y nog eens zo grout ge• weest, ls gy ons wilde doen gelooven d t dezelve w s, w t
• zoudt gy 'er by gewonnen hebben? Niets d n de verdientte
• d t gy een Monster gezien h d ; en w r is dit in vergely• king by het gev r , om voor een Monter- verd chter ge„ houden to worden? Indien gy nit de k ken v n d t Monster
• gered zyt, door de h nd v n God, geef God de eere ; ittdieu
• uw eigen mood en behendigheid u d rin geholpen heeft, geef
• hem evenwel de eer, die u deeze middelen ter reddinge ver .
• fch fte ; w r is de grond oni op dit lles eenigzins to roe• men?
Zomtyds zoekt gy ons diets to m ken, d t gy
• een M n v n betekenis zyt, d t gy in de gunst v n Vortten
• ft t, en in de Geheimen dcr St tsdien ren deelr. Indien wy
• dit lles geloofden, fch ndvlekt gy deeze St tsdien rs, door
• to vermelden, d t zy zulk cen B bbel r by hunne r dll gen
• toel ten ; en indien gy u verbeeldt d rdoor by ons gezien to
„ zullen worden, misneemt gy her grootlyks, w nt wy weeten
• zeer wel w t u nier voegde to verh len , en wy ver gten den
,, Dien r, die zyns Me; stern z k verr dt .
En, w t de
• Wonderen betreft, w t betekent derzelver vertelling? De tyd,
• dieu wy beleeven, is vol wonderen, de Omwenteling v n Ry• ken , de vel der Eige du kelyke Regeering, en de Vrywording
• des Menschdoms, zyn Voorwerpen, welker grootte uW H y
• tot een onzigtb r fbpje m ken . H d her Zeen :onfter u op• gefiu pt ls een onrbyt, hoe veele duizenden, en Lien duizen• den , zyn 'er, in eene opeenvolging v n Veldtochten, verflonden
• door de k ken des doods .
Ontkw mt gy her Monster?
„ W r d n? hoe kunnen wy met geduld luisteren op uwe Verlos• fmng, d r wy voor onzen geest hebben zulk een nt l v n
• w t hoepige Gev ugenen, die veriost zyn utt de Kerhcrs der
Dwing-
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• Dwingl ndye? Met ddn woord, myn Wend! indien zugt td~
„ bet Wonderb re u zo vry met den heiligen n
m der W rhei
• doet omfpringen, misbruikt gy lleen ons geduld, en verkwist
• uwen tyd in bet j gen n H yen en Monflers nit de diepte
• der Zee ; en , indien gy eenige ndere bcweegreden hebt, met
• uwe vercieringen , d n de bovengemelde, moet bet eene be• weegreden zyn v n cenen veel min fchuldeloozen c rt, d n ik
• veronderllelde, en, in d t gev l, houden wy u voor gev rl\ k
„ in de z menteeving, en een fch nde voor de Menschlyke N • tuure "' Met deezcn flerken zet befloot by , en , fchoon de
l ngwyligheid en teemende Loon, w rop by deeze nfpr k voordroeg, my tyds genoeg g ve, h d ik nogth ns myne ged gten
niet kunnen byeen h len, om hem to w~derleggen, en myzelven
to verdeedigen. Hoe to h ndelen met lien Kn p wist ik met.
Hem br f of to rosfen, z g ik voor to gev rlyk in, w nt by w s
veel flerker d n ik ; hem uit to d gen, om, ls een Heer, m3
voldoening to geeven, zou, d r by een Kw ker w s, my blootgefteld hebben
n lgemeene uitjouwing . Ik flood derh lven
op, n m myn hoed, en verliet oogenbliklyk bet gezelfch p .
Den volgenden morgen zond ik om myn N m op de lyst des Gezelfch ps to I ten doorfchr ppen ; m r ziet zy h dden my
's Avonds die moeite reeds befp rd, en ik moest weder nder
gezelfch p zocken .
In deezen eenz men tusfchentyd , zogt ik , den l st des verveelenden tyds, to verdryven, door een briefwisfeling n to v ngen, met een onzer Drukkeren v n Nieuwstydingen, en zo l ng
ik zyn D gp picr verh len v n bet L nd verzorgde, k n ik,
zonder roem zeggen, d t 'er nooit een W tervloed, Moord, of
Roovery, gefchiedde,of lle die gev llen kreegen de vereischte
bycier den . Ik liet 'er dikwyls by een Wedloop twee of drie
den h ls breeken , zonder d t de M tfch ppy 'er iets by Teed ;
tot verm k v n myne Leezers deed ik blinde Bedel rs overryden, dronken Boeren verzuipen, zw ngere Vrouwen door dolle
Stieren in de lugt finyten, zonder d t de doodenlyst 'er iets in
't minfle door vergrootte ; ik hoot Huwelyken zonder t l, die
op de Registers nooit vermeld werden . Ik w s ten zelfden tyde
een Correfpondent to Brusfel, een Refidenc in Spmije, en een
Reiziger in Conft ntinopole , die heimlyke berigten mededeelde
uit lle die onderfcheidene pl tzen , en door den geheimzinnigen flyl, in weike ik myneNieuwstydingen doorg nns kleedde ,
kon niem nd my v n de v lschheid myner berigtgeevingen overtuigen ; tot d t ik, ongelukkig in een onhed gtoogenblik, gen de Oevers v n den Don u, n d t de
w gde, v n een Sl g
Legers de Winterkw rtieren reeds betrohken h dden ; een Sl g,
die, hoe zeer ten n deele der Turken befchreeven, hun geen bet
minfle Teed deedt ; m r my overhoop wierp met den Uttgeever des Nieuwsp pierc , en dcezen v n zyne gelooftv rdigheid
to eenem l beroofde .
ztI
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e Voorzigtigheid is nut tot lle dingen ; ze word d rom de

moeder v n de Wysheid genoemd, en niet to onregt, om d t
D
de Wysheid uit h r geboren word . Nimmer z l cen Mcnscit

wys h ndelen, ten zy zyne d den geregeld zyn n r de regelen
der Voorzigtigheid ; h re verm ningen en r dgevingen zyn ltocti
heilz m, en dezelve to veron gtz men, is de uiterile, de ritzinniglle, dw sheid . -- Toen Jezus Jongeren, uit eenen oubezonnen yver, vuur v n den Heinel wilden fbidden,om de onherbergz me S m rit nen to verflinden, die den Heil nd weigerden in
to ncmen of to herbergen , om d t zyn ngezigte w s ls een
reizende n r Jeruz lem ; wierden zy over hunnen onbezonnen
drift, door den z gtmoedigcn Meester, inet ernst beflr ft . 11er
w s , „ gy weet niet door hoed nig eenen Geest gy gedrevc
word ; w nt de Zone des Menfchen is niet gekomen, oin der
Menfchen Ziele to bederven, m r t :; behouden ." Met welk cent
Voorzigtigheid beh ndelde Jezus dit onvriendelyk bedryf der onherbergz me, en verkeerd h ndelende, S m rit nen, die, uic ecn
ouden wrok regcn de Joden v n Jeruz lem, n Jezus den intrek
Hy begeerde niet, d t 'cr bet
in hunne St d ontzeiden .
minfle voedzel n dien ingewortelden h t gegeven wierd ; en
tr chtte zyne Jongeren to doen begrypen, d t de weerwr k bet
middel niet is, om de gemoederen der Menfchen to winueu . Is
'er iets w r chtig, bet is het zeggen v n onzen gezegenden Z ligm ker : , Zo wie tegen on, nict is, die is voor ons ."
Indien dit ltoos in gt genomen wierd, hoe veel h t, hoc v eel
wrevel, zou 'er flier uit der Menfchen H rt geroeid worden ; d .t r
nu vele terftond dezulken voor Vy nden, en ls v n eenc h ;v de
gezindheid omtrend hun, houden, die zich niet opentiy i ; i .. riles
met hun verenigen . -- L t oils zo verkeerd niet h nd` :en,
m r met Liefde en Z gtmoedigheid onzen Evenmensch zoeken to
winnen ; denkende ltoos, „die niet tegeu ons zyn, d t die w rlyk voor ons zyn "
;
Het m ngelt dikwyls n de goedheid of deugdelykhcid cc-,c
z k niet , d t ze kw lyk uitv lle ; lle goede z ken gel ' .kcii
op ver n niet ; dikwils heeft regt bet tegendeel pl ts ; een k%v de
z k gelukt, en men wordt in eene goede z k ten eenein le to
leur gelteld . V nw r zulk eene verkeerdheid in de Wereld ?
Deze vr g k n met cene zoorrgelyke be ntwoord worden, en
n nientlyk : V liw r
hiermede zou ik volfl n kunnen :
komt her, d t men de Deugd zo v k zict onderdrukt worden,
en d t de ondeugd zich vestigt op de puinhoopen eerier verdrukte Deugd'
D n dit zou weinig fdoen . Wy zien het
d gelyks gebeuren ; men bekl gt zich , en mist inmiddel, de
w re vergelding .
Ik zou nogth ns de eerfle vr g, ver.
beeld
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beeld ik my, voldoender kunnen be ntwoorden, en genoeg n .
tuurlyke reden kunnen geven, w r bet by toekomt, d t veel l
goede z ken zo weinig gelukken .
W nneer men oplettend
gt geeft op de h ndelwys der meeste Menfchen , d n z l men
de oorz k d rv n niet ver behoeven to zoeken : m r de fchuld
by hen vinden :. Zy zyn bet zelve die volftrekt to wege brengen , d t vele z ken oninogelyk goed kunnen uitv llen.
Velen, j de meesten, mogen bezield zyn met debesteinzigten,
zy zyn nogth ns vol driften, en vergunnen zich den tyd niet,
d t de z k h re behoorlyke rypheid kryge .
Anderen in tegendeel zyn l to tr g en te, fl ph rtig, otn de w re bel ngens
eener z k to beh rtigen en voort to zettet} - hier v n d n d t
zo vele goede z ken kw lyk worden ngelegd, en wegens eenen
kw deu nleg onmogelyk gelukken kunnen . Dit is bet n tuurlylt
gevolg, w nneer men to driftig werkt, of to vroegtydig eene z k
wil uitvoeren ; men legt ze d n verkeerd
n, en op doze wyze
worden duizend fchone oogmerken to leur gefteld . -- Zo ook,
ls men wegens tr gheid, fl ph rtigheid of nit vrees,de ngebo.
den gelegenheden l t voorbyg n ; d n mueten de beste z ken ,
de heilz tnfte, oogmerken, in eeuwigheid wel mislukken .
Hoe vele en welke voortreffelyke z ken heb ilt niet zien bederven, tvelke fchone voornemens niet zien verydelen, ]outer door
eenen onver ntwoordelyken
nleg.
Hier v n zou ik in
fl t zyn een g ntsch register op to tellen .
D n een yder
g zyn eigen, en bet gedr g v n zynen evenmensch, n uwkeu .
rig n ;
ik houdo my verzekerd, by z l r s deze w r.
heid door eene menigte voorbeelden bevestigd vinden .
W t b st bet, w t voordeel z l bet
nbrengen, d t iem nd
een uitmuntend m n zy , d t by in grootheid uitblinke boven
nzien en gez g hebbe ; w t
zyne n tuurgenoten , d t by
helpt bet iem nd, d t by een geleerd , een welfprekend redo .
den r, een bekw m Wysgeer, eenwelgeoefend Letterkundige,
eeu diepdenkend, een welbedreven, Theolog ntzy, indien by,
met lle die fchone bekw mheden, met lle die uitmuntende
beg fdheden, met lle die fr ye tytels, nogth ns een bedorven h rt bezit, een h rt , overgegeven
n de driften , ten
prooy gegeven n bedorven neigingen?
Zo de uitg ngen
v n zyn h rt ondeugend zyn, en zyn gemoed ledig is v n gevoelens v n eer, is d t lles v n geene wezenlyke w rde voor
zod nig een tnensch .
D t men derh lven boven lle din .
gen zyn pligt leere ; d t men zyne verkeerde neigingen b eftry .
de , en leere over zich zelven beftier to voeren.
Het
verm k,
n beginzels v n deugd,
n pligt,
n zuivere gemoedsneigingen, verknogt, is bet grootfte verm k, d t men ge .
nieten k n ; terwyl wroeging
n Ylisdryven on ffcheidb r verbonden is .

ME NG EL WE R K,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCI-IAPPEN,
EETREKKELYK .

REGELEN, TER BESTUURING VAN DEN YVER OP DEN
PREDIK-STOEL .
t
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enk, by bet m ken v n uw opflel, niet
n coil
byzonderr perfoon , en zoek bet kw d niet op,
om bet op den Stoel ten toon to fleilen ; befchouw bet
niet ls iets , 't welk d delyk beft t , m r lleen mogelyk is , en beh ndel bet zoo,
ls of gy bet viet nders,
d n uit de fchoole der Zedekunde, h d lceren kennen .
2 . Word by bet beflr ffen v n de Zonden niet perfoneel .
3 . Denk niet, d t de yver v n den Heere jezus door
lles moet worden n gevolgd . Hy, de kenner der
u in
n zyn k r kter lleen eigen is .
li rten, h d veel, 't welk
4 , Leg u toe, om de fchuldigen door uwe beflr flingen
to roeren , opd t zy zich fch men mogen ; m r In k
lien iiiet, door uwe h ndt stelyke verwytingen , onbefch md,
5 . W nneer gy yvert , ontdek d n uwe zw kke zyde
niet. L t de yver voor den Godsdienst niet in een Temper ments-yver ver nderen ; en m k niet, door beflendige
yen fcherpe verwytingen , de fchuldigen fkeerig v n mv
voorI}e1 .
°6.' M k een bed gtz rn onderfcheid tusfe'nen w ren
ernst , en bet onheilig vuur v n kw lyk beftuurde drift .
.Gebruik zulke woorden , welke gen de en ftichting
uwe hoorders geeven kunnen , en bewyzen zyn v n uwe
heerfchende bedoeling, om u door' de openb ring der 1W rheid to ver ngen men
n de gemoederen der Menfchen,
gls in de tegenwoordigheid v n God, en hunne h rten voor
den Heer to winnen .
7 . Zie wel toe , om nimmer over de fl tkundige gefchillen v n uwen tyd op den Stoel der w rheid to fpreeken . Gy ft t in den dienst v n eenen Heer, die zoo
plegtig verkl rde : „ 1l'yn Koningryk is niet v n deze .ih e„ r_eld," die in de d gen v n zyn vleesch , w nncer men
zyne beflisfing vroeg over bet een of tinder ftuk , of zyn
ooh'PIENG. 1791 . NO . 5.
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oordeel inn m over de ebeurtenisfen v n zynen tyd , t.
toos zich onttrok, of de vr genden bep lde, by de ge .
wigtige leeringen welke d r uit konden worden fgeleid .
De pl tzen , M tth . XXII : I6- i ., Luc . XII. I3-r5.,
XIII. i-s. , Joh . VIII. ;--7 . , mogen wel door elken
Dien r v n het Eu ngelie met ernst worden n ged cht.
Het voorbeeld v n hunnen Meester geeft hun geen vryheid, om v n dingen, welke de Regeering v n bet L nd,
of de pl ts hunner wooning, r ken , in het openb r to
fpreeken . Het moet hun genoeg zyn , jezus to prediken
en dien gekruist . --- Een der minften v n jezus Dien ren geeft dit n de overweeging v n zyne medebroeders
ootmoedig over . Fly denl t , l ngs dien web z l de rust
in den Burgerft t, de vrede in de Gemeente, meest be.
vofderd worden .
Hy wil niem nd lets on ngen ms
zeggen ; m r gelooft, het kon wel gebeuren, d t de een
of nder deeze bedenking l s met een tr nend oog , en
nitriep : „ Och ! h d ik in vorige d gen ook lzo ged gt."
OVERDENKING OVER DEN DOOD .

A

lle Stervelingen zyn fchuldig to flerven , (*) is de
wyze Spreuk v n den fcherpzinnigen MENANDER .
En wie, met een gezond verfl nd verw rdigd, z l de
w rheid deezer Spreuk niet
nflonds gevoelen en erkennen . --- Zy toch, word elk een d g, j w t zegge ik,
elk een oogenblik , met beftendige bewyzen geft fd ; en
cens, w nneer de dr d v n ons vluchtig Leeven z l zyn
fgeweeven, - w nneer wy n st zo veelen onzer beken .
den,
vrienden en bloedverw nten, gev llen
onze
regter- en finkerh nd, in 't ftil!e doodftof zullen n erzinken , z l ook ons voorbeeld , ter bevestiging v n deeze
onlochenb re w rheid , 't zy vroeg , 't zy l t , verflrekken .
*
*
N d t in Edens bekoorlyke dreeven , d r lles den
Mensch, zo by den wil zyn's weld digen Scheppers niet
uit het oog verloor , een Eeuwig Leeven en floorelooze
genoegens voorfpelden , ons eerfle Ouderenp r zig
n
bet zinlyke verg pten,
toen het Vleesch over den
Geest
.70-1$
B,
(*)
'Sw ot n 7Opr¢ir i QFiAS?&j .
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Geest de r mpz ligfte overwinning beh lde, - toen
w s bet , d t de Heilige H ndh ver zyner onkreukb re
Wetten, dit geduchte, dit ontzettende - dit zo vernederende flotvonnis, fkondigde : Stof zyt gy
en tot
Stof zult gy wederkecren . Dit lgemeene Vonnis is, v n
nv ng tot op dit oogenblik, 'er zy een
's W erelds
een Eli s, v n uitgezonderd, n lle h re
Enoch,
Kinderen ter uitvoer gebr cht, en niem nd, by zy ryk of
rm
by voere den Scepter , of worde door ketenert
der fl verny gekneld,
niem nd onder de Zoonen des
ftofs leeft 'er, die den Dood niet zien z l, die zyne Ziele bevryden z l v n 't overheerfchend geweld des onverz dbren Gr fs .
De m t onzer d gen intusfchen is niet gelyk
Zommige nfchouwen tlegts den morgen ,
ndere dent
inidd g,
en weinige den vond v n bun Leevenstyd . -- Allen echtcr liggen wy, in elken leevensft nd,
voor de gewisfe pylen des Doods bloot . --- En legt
decze nimmer f lende Schutter eens zyn gefcherpte fchicht
op den Mensch , wiens w nkele grondil g in 't ftof is,
't zy d n bet jeugdige Wichtje, n uwlyks het
n,
d glicht nfchouwende, d t men op 's Moeders koesterenden fchoot, veilig rekent ;
't zy den onbezorgden Jon .
geling , die op kr gten, op fchoonheid , op gezondheid,
't zy den bez digden M n, die v n Been pyn.
bouwt ;
lyke ougem kken,
v n geen eind voorfpellende kr nkten, weet ; -- of den fgelcefden Ouden, die den d g des
Doods n g j ren verfchuift, -- by trefr -- by treft
doodelyk, ---- en ylings brengt by bet Kind, den Jongeling, --•
den M n --- en den Grys rd, in de zombere verblyven v n zw rte duisternis en on fgebrooken liilte over . -- Zegt my , gy Ryken , die fch tten by
fch tten legt, -- zegt my , gy ver chtelyke vrekken,
die u d gelyksch in bet befchouwen en-tellen uwer hooge
geldfi pelen verlustigt, -- zegt my, zo gy 't weet, een•
middel, om den Dood of to koopen . - D n de fch tten v n een Crefus w res hiertoe niet toereikend . --Zegt my, gy Eerw rdige Wyzen, die uw nuttig Leeven,
der edele der onvergelykelyke Weetenfch ppen toewydet, --- die uw lchr nder brein met bet n fpeuren der
verhoolenfte geheimen der fchoone N tuur d gelyksch fflooft :
zegt my, d cht uwe Wysheid nimmer eer
middel uit , om de ichichten des Doods to verftompen ;
en ftelde zy niminer een kr chtig tegengif tegen zyn dooN
de-
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delyk vergif d r ?
M r neen , hoe vruchtb r ook
nderszints in uitvindingen,
dit d cht zy nmmer
uit. -- Nimmner w s nders een S lomo, die v n Lib nons fl tige Ceders tot op den l gen Hyfop fchreef,
even ls een onvernuftige een onbefchofte N b l geftorven . --- Nimmer w ren Sterren v n de eerfte grootte,
in myn V derl nd en elders, zo fchielyk nit bet oog hunner bewonder rs verdweenen . -- Nimmer zou de Wysheid, over bet verlies h rer edelfte Zoonen, zo dikwerf
in diepen rouw gedompeld zyn.
Hel s! de Dood
heeft niet bet geringfte ontz g voor verhevene kunde ,
voor doordringende fchr nderheid !
en door deeze l t
by zich zo min ls door nzien --- door gez g -door fterkte , .beteugelen .
Hy bel cht de Konmgen
op hunne trotfcheZetels .---- Geen gloeiend purper
geen fcliitterende Kroon, - geen geeerbiedigde Scepterbeen dichte drom v n geh rn schte Lyfbenden , of fch ren v n vleiende Hovelingen doen hem een enkelen
fl p to rugge treeden .
En fchoon de Ryksvorst Koningryk op Koningryk verwon,
fchoon Zegenpr l op
Zegenpr l des Overwinn rs n m onder lle de Volkeren
der W ereld ontz chlyk m kte ,
dees l tfle Vy nd
zet bet onoverfchreedb r perk
n zyne bloedige triumphen ; -- en in deez' jongften fl g moet by, terwyl zyne
Legers v n vetre nrukken , de eer der overwinning n
den Koning der verfchrikkinge fft n .
Hier fneevt
de Mon rch , zo weinig verfchoond ls de rmfte zyner
Onderd nen, fchoon de Vorst wel licht op eene vorftelyke
Legerkoets
en de fch mele d glooner, in zyne bouwv llige Hut,
op een h ndvol fluivend ftrooi, derv
l tften demtocht liet .
Voorzeker, de Mensch v n een Vrouwe gebooren, is
kort v n d gen•e n z t v n onrust! --- By onze eerfte
intrede in een W ereld , die met l h re begeerlykheden
ydelheid der ydelheden is, brengen wy met ons den Dood
in dezelve .
De eerfte trede die wy d rin zetten,
is de eerfte tred n r 't op ons w gtend gr f.
Wy
lle bewoonen leemen Hutten , die door den geringften
fchok op hunne nietige grondvesten w nkelen,
en
op 't onverw gtst, w nneer de redclyke hewooner 'er bet
mint op bed cht w s, kunnen inftorten . -- En wi e~ s
'er, die de duizende ongemerkte en onvoorziene toev l
k n opzommen, die den broozen Sterveling doodelyk kunnen zyn? ---- Men behoeft deezen lgemeenen Vy nd,
Wet
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riet op to fpooren in de bloedige Oorlogsvelden ., d r hy,
v n zyne vriendin, de Oorlog, geholpen, door gevloekte
moordtuigen, duizende noodlottige fl gtoffers
nricht, en
met gezyne r mpz lige p den , met lillend brein
Men begeeve zig
ronnen bloedpl sfen , tekent.
niet, om hem n to treffen, op v demlooze Zed n,
d r , wel is w r, w nneer loeiende Oce nen de fchuimende golven over 't verb zelde V rtuig j gen ,
d r zinken wel duizenden ny peillooze fgronden (*),
m r duizenden geeft de Dood een ontydig bezoek ,
d r zy kommerloos op him donsfige Legerfl:eden iluimerden, d n
6 ontzettend denkbeeld!
v n dezelven
in eene Eeuwigheid neder orten , in welke door to denW t boogt
ken, wy ons zelven oogenbliklyk verliezen .
d n de Ryk rt nog l nger op Sch tten - op Vorfletyke
Huizen, - op Lusthoven, d r Konst en N tuur elk nder
ls den voorr ng betwisten? Schoon by zyne Ziele v n l
bet gewenschte, voor veele J ren, verzorgd heeft,
fchoon zyne ruime fchuuren de inkomien zyner weelige
L nden niet l nger omv tten kunnen ; in deezen zelfden
n cht k n God de Ziel diens dw zen v n hem neeen zyn doorvoede vleeschklomp ten prooie der
men,
W t verl t zig de
vr tige Wormen verwyzen .
Jeugd op beftendige gezondheid , op verrukkende fchoonheid, -- op uitfteekende'kr chten?--- Schoon roozen
op h re k ken gloeien, een enkele pure vl g doet dezelve verwelken, -- een enkele kille Koorts met doodEn de fiere hooding des
fche bleekheid verwisfelen .
fchoonen Jongelings, - de fr ie leest der bekoorlyke
M gd, word binnen weinige weeken een g stm l voor
binnen weinige M nden een
ver chtelyke m iden,
fzichtelyke, een ftinkende, ftof hoop .
\Vy lle verkeeren oogenbliklyk in 't dreigendfl :e Doodsgev r .
Wy zyn de dw sheid zelve, zo wy ons op jets verl ten, 't geen zig Arendsvleugelen m kt en eenskl ps wechyliegt . •-- Niets is 'er, 't geen ons, in de kelige, de
ngst(*) Frutir cruento M rte c rebimus,
Fr &isque r uci fluctibus Adri e :
Frufir per utumnos nocentem
Corporibus metuemus Auftrum .
HORATIUS

C rminum, Lib. IL Od . XIV.
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ngstv llige oogenblikken v n ons verfcheiden, tilt dit ver•
g nglyke, d r 't zelve verg nglyk is, bergen k n, voor
de gevrcesde n nkomst des Doods .
Vrienden ,Sch tten,
zwellende Eertytels, zeggen ons d n het
l tiie V rwel
oritzinken
begeeven ons !
En een W' ereld, met lle h re volheid , is d n niet g enoe z . m ons ten einde geloopen Leeven flegts een enkel
tydttip tc verlengen .
Hoe r mpz lig intusfchen w ren de Stervelingen, moesten zy , in dien geduchten Itond , lle vertroosting
n11e uitzicht , misfen ! -- Moesten lle , bet eenz me
d l der zw rte doodsfch duwe, zonder zekeren Gids, en
onbewust w r zy zulien
nl nden, doortrekken!!
M r neen, hier juichen onze Zielen 1
Hier word
lles by ons Lof en D nkzegging! Hy, die zich, in de onbegonnen Eguwigheid, reeds over doodfchuldigen ontferm
de
die toen reeds een middel v n Leeven,
v n
Eeuwige Z ligheid , her md heeft
Hy heeft ons,
de beweld digden onder zo veel ndere Volken, met eent
met eene hemelfche , Openb ring verw rdierb re
digd . Hein d rin n ons gefchonken, die dien ge ,
duchten -- dien, door geen Menfchen of Engelen vermogen, verwinbren Vy nd, in zyne geheimfte fchuilhoeken
de Z lige overwin.
vervolgd ---- over hem de blyde
Ding beh ld
hem
n zyne fl tige Zegenkoets ge .
kluisterd
en bet Leeven en de Onflerflykheid n het
licht gebr gt heeft!
Ilet is Jezus, Gods eigcn,
Gods Eeuwige, Zoon . -- Jezus die flierv, en hier zyn
de Engelen begeerig in to zien voor onder 't geweld des
Doods liggende Zond ren .
De Christen , die deezen Verloslcr, op Gods vrye noodiging , ls den zynen
ombelst
de Christen , de ryke Erfw chter v n goederen , • die geen motte of roost verteeren, vind in Jezus,
in de gewenschte oogenblikken v n zyn fterven , eene
voile, eene peillooze, bron v n Heil, --- v n ftoorelooze
Z ligheid . - Th ns is de Dood niet ] nger een Koning der verfchrikking
m r een boodich ppcr v n
goede
geen gewelden r
in r een, die
,de tyding,
do
v n den engen kerker des loggen ligh ms fTukt . En , terwyl de r mpz lige fl f v n'theilos,
geloof, w nhoopend, h nden wringt, en
kelig t nden
knerst, -- heft by , fchoon 't kl mme doodszweet v n
nzigt gudst,
zyn
fchoon zyne lippen verbleeken,
eu de GoLi .oovende tong byn den l tften dienst
n de
reeds
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reeds verhemelde Ziel weigert , de blyde Overwinnings .
n . --- Onzichtb re Geesten
liederen
Wen .
den --- Bloedverw nten , die zyn leger omringen, zyn
verrukte getuigen v n zyn vrolyk verfcheiden n r 't L nd
v n eeuwige rust - v n onbewolkte kl rheid .
„ Dood, zingt hy, w r is uw prikkel?
Hel, w r
,~ is uwe overwinning? --- de prikkel nu des Doods is
„ de Zonde , en de kr cht der Zonde is de Wet ---„ m r, Gode,zy d nk, die ons de overwinning geeft door
„ onzen Heere Jezus Christus !"
P.
Leer my Sterven in myn Leeven,
Wees myn Heil nd in den nood,
Gy kunt hulp en uitkomst geeven,
Vreugde fchenken in den Dood :
Goel! God v n Z ligheden!
Help my door de proefwoestyn!
Z l ik uit de IV ereld treeden ;
L t myn uitg ng Vrede zyn!
Mew Eu ng . M g zyn . IV . Deel, p . 144 .
EENIGE AANMERKINGEN NOPENS HET S l Seignetti, EN
HET Acidum Esfenti le T rt n . Door THEOD . UILKENS .

Apotheeker to Groningen.

meer d n
t bet
fl ge heeft, is zeker . De Heer
D
in het 2de Deel p g. iii v n zyne

ddn Alc li ten grond-

S l Seignetti

KASTELEYN

heeft ,

Chemifche Oefeningen,

zich bier omtrend mede n der verkl rd, en de bewyzeu
d r voor bygebr gt toonen zulks ten overvloede ; gelyk
ook myne volgende Proeven het zelve kunnen bevestigen .
Volgens deeze myne W rneemingcn d n heb ik bevonden, d t men ter d r felling v n d t fchoone zout drie
beff ndeelen nodig heeft, n mlyk : het S l cidum esfenxi le T rt n, Alc li veget bile, en Alc li miner le ; w nt
even gelyk cene verz diging v n Acidum T rt ri met Alc li veget bile geen S l Seignetti k n d r ftellen ; m r
T rt rus T rt rif tus ; zoo min k le ook eene verEdnigin,;;
v n het zelfde zuur , met Alc li miner le, S l Seignetti
voortbrengen ; ---- m r een middenzout, d t men Alc li
N 4
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miner le T tt rif tum zou kunnen noemen , bet welk in
ged nte v n krist llen, ls nderzins, overeenkomst heeft
met den T rt rus T rt rif tus ; uitgenomen d t bet l tfke,
n de lucht blootgefteld, fpoedig w ter intrekt, en vochtig wordt ; terwyl het eerfte h rd en droog blyft, gelyk de
Cryft lli T rt ri, of T rt rus Vitriol tus.
D r bet flu evenveel is, op welke wyze men de drie
boven bep lde beflc ndeelen f men verbindt ter bereiding
v n bet S l Seignetti ; zoo heb ik bet ,metgelyke uitkomst,
op onderfcheidene m nieren verv rdigd . Ziet hier op wet
ke . Beh lven op de gewoone wyze door eene verz diging
v n S l Sodce met Cr yft lli T rt ri , n m ik gelyke deelen
T rt rus T rt rif tus, en Alc li miner le T rt rif tum ; -ontbond die beide zouten gelyktydig in zoo veel kookend
w ter, ls nodig w s, om ze to kunnen filtreeren . Dit lixivium
liet ik uitw sfemen tot de dikte v in een dunne Syroop, om
het vervolgens neer to zetten op eene m tige w rme
pl ts , om bet in flcilte to l ten krist llizeeren . N beiioorlyke tydgunning verkreeg ik geen mindere fr ye
krist llen v n S l Seignetti ls op de gewoone wyze .
Zoo o k , w nneer ik twee deelen zuiver Acidum T rt ri
vereenigde met een deel Alc li veget bile , en Eon deel
,4lc li minet le, en bet voorts ls boven beweikte ; in deeze
beide gev llen krist llizeerde bet zout Diet minder gem klyk en fchoon, d n l ngs den gewoonen weg, en w s dus
ook v n bet gewoone met t o*derfcheiden .
Hier uit blvkt d n, d t beide Alc li in verbinding met
bet Acidum T rt ri zich onderling ver6dnigen, en tot n
nig middenzout
nfchieten ; 't welk in meest lle ndere
zouten geen pl ts heeft ; d r ieder Alc li met onderfcheidene zuuren zyn eigen rtige byzondere krist llen formeert ;
en hoewel meer d n eene foort v n zout in
een en bet zelfde vocht mogte ontbonden zyn ; zoo z l
toch ltyd bet een voor bet nder nfchieten ; en wet d t
zout doorg ns bet eerst , 't welk bet meeste w ter ter
oplosfing benodigd heeft .
Tot deeze Proeven heb ik telkens gebruik gem kt v n bet
Acidum T rt ri door bet kryt fgefcheiden .
Dit is een ngen me bewerking, en heeft my nooit to
leur gelteld . Ook k n men, volgens deeze bereiding, veel
gereeder en zuiverer, myns oordeels, bet Acidum T rt ri
d . r f{ellen , d n w nneer men door Acidum Vitrioli de
(ryJi lli T rt ri geheel wilde decomponeeren .
In den eerlen op fl g zou men wel voorondertellen, d t
deem
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'deeze bereiding gem klyker en voordeeliger w re ; dewyl men
.priori ligt zou befluiten , d t het ,Acidum I7itrioli, ls
een fterker Acidum, vermogend genoeg w s om het Alc li
veget bile geheel of to fcheiden, en dus l bet Acidum T rt ri in vryheid to ftellen . - Doch, fchoon deeze geheele
decompoftie twee Scheikundigen, de Heeren SCHILLER en
KASTELEYN, zoo wel fchynt gelukt to zyn , (*) heb ik echter,
n herh lde proeven , d t genoegen niet kunnen hebben v n
bier in to fl gen ;
voor l niet, w nneer ik bet Acidum Vitrioli met zoo veel w ter verdunde, ls benodigd
w s, om de Cryl lli T rt ri geheel to ontbinden . In dit
gev l fchynt my 't Vitrioolzuur bet vermogen ontnomen
to zyn v n kr chtig genoeg op den T rt rus to kunnen
werken ;
even gelyk een verzw kt Acidum Vitrioli
geene ontleding v n den Alcohol yni k n bewerkftelligen , en dus Been Liquor Anodynus, noch Oleum Vini,
ffcheiden .
M r, w nneer ik bet Vitrioolzuur met niet meer d n
twee of drie deelen w ter verlengde , en bet vervolgens
eenigen tyd in een vry fterke w rmte liet werken, gelukte
zulks ten deele ;
doch ltyd nog onvolkomen ; dewyl de.meeste Wynfteen-krist llen ongedecomponeerd bleeven,
en bet weinige Acidum T rt ri, d t in krist llen konde
verkreegen worden, to veel met Acidum Vitrioli verontreinigd w re ; blykende dit mede hier n, d t ze,
n de
lucht eenigzins blootgefteld zynde, fpoedig tot vocht lieen, d r de ndere, door bet kryt bereid, droog bleeven .
nneer wy nu in cht neemen, d t, volgens de regels der
fniteiten, de T rt rus Vitriol tus ten deele, zoo niet geheel, door bet Acidum T rt ri gedecomponeerd worden,
sullen we gem klyk befluiten, d t deeze bewerking nimmer
met eenen goeden uitfl g k n gefchieden .
M r w nneer men deeze volkomene decompofitie wilde beproeven ,
zoude ik de wyze, v n welke de Heer Prof. DRIESSEN
zich telkens met een goed gevolg op zyne Lesfen bedient,
nr den, v n n mlyk de Cryfl lli T rt ri door de C lx
viv to decomponeeren .
L t ons nu nog eens tot bet S l Seignetti to rug keeren .
't Is opmerklyk, d t dit zout door lle zuuren, op welke
wyze men bet ook bereide, zoo wel pl nt-, ls miner le
zuu(*) It steleyn Chemifche Oeffeningen, 3 Deel, x Afd . bl,
413 very.
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zuuren , zelfs de zw kffe, in zyne beff ndeelen ontlee&
wvordt ; w nneer bet Alc li miner le door dezelve words
opgenomen ;
d r het Alc li veget hile zoo v st m r
cen dubbeld gedeelte Acidum T rt ri blyft serbonden ; d t
zelfs bet Vitrioolzuur, gelyk wy boven gezien hebben j
bet bezw rlyk k n losm ken .
W nneer nu eeiiig zuur bet Alc li miner le uit cene ontbinding v n S l Seignetti opneemt ; d n zullen de overige
bcft ndeelen , (n mlyk twee deelen Acidum T rt ri elk
een deel Alc li veget bile) zo bet ontbindend vocht, niet
l to veel zy, ls gewoone Cryft lli T rt ri wegnshu
te bezw rlyke ontbindb rheid in een fyn ' p oec.e r nederw rds v llen .
Dewyl dus lle zuuren dit vermogen bezitten, diendett
de Geneesheeren , wilden zy hunne lyders S l Seignettir
l ten gebruiken , bet zelve nooit in vermenging to brengen met eenige zuuren ; w nt in een Mixtur of Decottum,,
w rin Acetum l7ini, Oxymel, Syrupus e SuccoC tri, T tri rind : Rob . S mb . en Ribeftorum I enz . nweezig zyn, di><
zout tnengende ; z l ltyd het zelve of geheel, of oedeeltlyk , n r m te v n de hoeveelheid zuurs , d t fiet
ntreft, in zyne beff ndeelen gedecomponeerd worden .
By voorbeeld , w nneer by een ftrekfel v n Un once
FruEtur T m rindi, tot cht oricen doorzygfel, een h lf
once S l Seignetti ged n Wordt ; d n z l bet zuur v n de
T m rinden n genoeg bet tout ontleeden ; in welken gev lle, w nneer het ftrekfel koud geworden is, en men
bet vocht door een fyn doekje l st lekken ; op bet zelve
w re Cryft lli T rt ri zullen blyven leggen, die, z ehtfgev. sfchen , en gedroogd zynde , min of sneer vier
frupels zullen weegen ; terwyl bet doorgelekte vocht een
iniddenzout bev t uit Acidum T m rindorum en Alc li
miner le, en voorts, doordien bet zuur is ingenornen,
wegens zyn inhebbend Suiker-zoet Extr Et meet zott
d n zuur fm kt .
By deeze gelegenheid herinnere ik my, d t, toen ik nog
cen Jongeling w s, een zeker oud Medicus, die zulk eetY
boven opgegeeven ftrekfel h d voorgefchreeven , my veel
dewyl by my niet
on ngen mheden veroorz kte ;
heel vriendlyk wilde opdringen , d t ik niet , n r zynk
m r Cremor T rt ri
voorfchrift, S l Seignetti
,cbruikt h dde . Alhoewel ik nu volkomen v n de oprechtheid myner z k overtuigd w s, zoo konde ik hem
ech--
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r by flyf by zyne begrippen bleef, diestyds,
wegens geene genoegz me inzichten in die gebeurde decomp9fitie, nosh overtuigen noch wederleggen .
Groningen,
den 26flen April 1791 ,
eeltter, d

NATUURLYKE HISTORIE VAN DEN ROEPER-FEND .

(Volgens den Heer

DE BUFFON .)

D

e Eendvogel , by ons onder den n m v n Roeper bekend, beet in 't L tyn An s Streper , in 't
Jioogduitsch, Schn rr- of Schn tter Endte, of oc~k Leiner,
in 't Fr nsch Chipe u of Ridenne, in 't Engelsch G dw l
of Gr y . Dezelve is zo groot niet ls onze tilde Fend,
by heeft den Kop keurlyk gevl kt en ls met donker bruin
en wit geflippeld ; de zw rte kleur heerscht boven op den
Kop, en boven op den H ls : de Borst is ryk gefchubd,
met dezelfde kleuren, terwyl deeze o k den Rug, en de
Zyden, vercieren . Over de Vleugels loopen drie b nden,
de een wit, de nder zw rt, en de derde fchoon ros k ft nje kleur.
't Is eene opmerking v n den Heer BAILLON, d t, v n
11e Eendvogelen, de Roeper den l ngflen tyd de fchoone
kleuren v n zyne Pluim die behoudt ; m r d t by, even
ls de ndere, w nneer de P rtyd over is, ls 't w re,
cen gr uwen rok ntrekt.
De item v n den Roeper gelykt zeer veel n r die v n
dell Aden Rend ; dezelve is noch r uwer noch fchreeuwender, fchoon GESSNER dezelve fchynt to willen onderfcheiden, en by uitflek kenmerken ls een zw r Roeper (*)
door den n m v n An s Streper ; eene ben ming door
de Vogelbefchryvers veel l gevolgd .
De Roeper is zo bekw m om to duiken ls om to
zwemmen ; by ontwykt den op hem gefchooten kogel,
door diep onder 't w ter to duiken ; by fchynt vrees gtig, en vliegt by d g weinig : by houdt zich d n meest
verborgen in het riet, en g t om fpyze uit, of 's morgens
vroeg
(*) Streper ,
vocis Jlrepitu,gr viore. GESSNE$
YAND. Tool. III . p . 234,

pud
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vroeg of des vonds, en zelfs diep in den n gt. Men
hoort ze d n in 't gezelfch p der Smienten vliegen, en zy
l ten zich, even ls deeze, door t mme Eenden verlok•
ken om op derzelver geroep of to komen .
„ De Roepers, fchryft BAILLON, komen op onze kusten v n Pic rdte, in de M nd November, met den NoordOosten Wind, en w nneer deeze Wind eenige d gen nhoudt, trekken zy lien voorby, en houden zich niet by
ons op . Op 't einde v n Febru ry, met de eer[le Zuide.
Winden, keeren zy n r bet Noorden to rug.
„ Het M nnetje is ltoos veel grooter en fchooner d n
hot Wyfe . Het heeft even ls de M nnetjes der Smienten bet onderfte v n den St rt zw rt ; en by de Wyfles is
d t gedeelte v n den St rt ltoos gr uw. Deeze foorten
gelyken n r elk nder in veele opzigten ; niet to min leert
de gewoonte ze r s onderfcheiden . De Wyfjes onder de
,Roepers worden in den ouderdom zeer ros .
„ De Bek deezer Vogelen is zw rt, de Pooten zyn
vuil geel met zw rte vliezen , v n die kleur zyn ook bovenop de geledingen der vingeren : bet M nnetje is twintig duimen l ng v n den Bek tot den St rt gemeeten, en
negentien duimen v n den Bek tot bet einde der N gelen ;
fret heeft dertig duimen vlugts . Het Wyfle verfchilt v n
bet M nnetje omtrent vyftien linien in lle deeze frneetingen .
„ Zints verfcheide weeken, heb ik, under myn Gevogelte , vervolgt de lleer BAILLON , twee Roeperr , een
M nnetje en een Wyfje : zy willen geen gr n eeten ; en
leeven lleen v n zemelen en geweekt brood . Ik heb ook
Wilde Eenden geh d die Gr n weigerden to eeten, en
ndere , die, v n den eerften d g hunner gev ngenisfe f,
Dit onderfcheid ontfl t, myns oorGerst gebruikten .
deels, uit de pl ts hunner geboorte. Eenden, die uit bet
onbewoonde No©rden komen, hebben geen Gr nen leeren
kennen, en 't is , derh lven, met to verwonderen d t zy
n eene hun geheel onbekende fpyze,
den hek niet zetten
boven l in de eerfte d gen d t zy opgefloten zyn . Eenden, d rentegen, gebooren in bebouwde l nden, worden
's n gts door den V der of Moeder in de bouwl nden gebr gt ; nog long leeren zy d r Gr n eeten, en kennen
't zelve zeer wel ls 't hun wordt voorgeworpen : d r
ndere liever v n honger fterven, fchoon zy het voorbeeld v n ndere Vogelen hebben, die bet Gr n greetig
ecten, en hun bet gebruik v n d t voedzel 4 wyzgA, "
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DE WISKONSTIGE ZEKERHEID DER STERREKUNDE AANGETOOND . Door Dr . DI . HOUTTUYN .
oct men zig niet ten uiterfte verwonderen, d t,
in eene zo verlichte Eeuw, d r bet bygeloof onder de befch fde N tien v n Europ , en inzonderheid
in ons Nederl nd, byn
nnen ; flog zo
veel ongeloof pl ts heeft, omtrent de eigentlyke gefteldheid v n ons Zonneftelzel, of v n onze \Vereld .
Ik bedoel bier niet bet blinde Gemeen, 't welk de be .
weeging der PIemellichten zonder eenige opmerking befchouwt ; n uwlyks lettende, d n op zyne Kostwinning
Godsdienst en Verm ken ; dus m r een kleinen tr p
boven de Beesten verheven . De zod nigen overweegene
niet , hoe bet zyn k n , d t de Eklipien v n Zon en
1vl n, derzelver Op . en Onderg ng, de Eb en Vloed
der Zeew teren , zo n uwkeurig gebeuren n r de berekening , die men in de goede j rlykfche Alm n chen
vindt : bet g t hun begrip to boven , zo wel ls bet
m kzel v n een Uurwerk ; en fommigen huniier zouden
misfchien, w nneer zy de Sterrekoniten rs hunne Werktuigen tot W rneemingen
n den Hemel z gen ftellen
en gebruiken , gelyk voor eenige j ren op fgelegen
pl tfen in den Kerkelyken St t gebeurde,4wel nederv llen
en dezelven nbidden ls Toven rs of h lve Goden .
Ik heb de zod nigen op 't oog, in onze geleerde Wereld, die, of door onderwyzingen in hunne jongheid, of
door bywooning v n Genootfch ppen en bet zien v n Proefneerningen in de N tuurkunde , zig eenige denkbeeldert
hebben gevormd ,
ng nde de gefteldheid der Wereld,
v n Zon ; M n, Pl neeten, Komeeten en V ste Sterren,
j , die meer of min kennis bekomen bebben v n de Rekenkunde en Wiskonst . Veelen, j
n
deeze, niet in de Sterrekunde erv ren, nog weetet,3e o0
welk een grond derzelver Stellingen gevestigd zyn, eelooven wel , door ondervinding , d t fommige d gelyhfche
Verfchynzelen, gelyk de Op- en Onderg ng v n Zon en
M n, de ft nd der Pl neeten , de tyd v n de Eb en den
Vloed der Zee , kunnen berekend worden ; m r zy befchouwen dit even zo , ls men gemeenlyk den g ng v n
een Uurwerk of Orlogie befchouwt , zonder iets to begryM
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grypen v n bet Stelzel, w rdoor die veroorz kt wordt .
J bet zigtb re m kt lleenlyk indruk op hunne Zintuigen , terwyl de eigentlyke beweeging v n hurt zelfs niet
erkend wordt. D t de M n een w ren, en de Zon flegts
een fchynb ren Omloop hebbe, gelooven zy niet!
Ondertusfchen is het zeer blykb r, d t iem nd, die nimmer op 't W ter w s geweest, zig bevindende in een V rtuig, d t op eene voor hem onzigtb re wyze werdt voortgetrokken, of door den Stroom gedreeven, den fchynb ren
voortg ng v n Huizen, Boomen, Toorens en ndere Voorwerpen , die zig n hem vertoonden , voor een w ren
voortg ng houden zou, terwyl de w re beweeging v n de
Schuit hem ongelooflyk zou voorkomen .
Dit w s de grondfl g v n het lleroudfte Ontwerp, d t
l voor veele Eeuwen v n ons Zonneftelzel gem kt werdt
door PTOLOMMEUS . De A rdkloot, die onbewoogen fchynt,
werdt door hem in 't midden gepl tst , n st denzelven
liep de M n, vervolgens Mercurius, Venus, d n de zoN,
voorts M rs , 31upiter en S turnus, elk in zynen kring.
M r l ter Sterrekundigen hebben gezien, d t dit niet v l1en kon, lzo de twee onderfte Pl neeten zig d n ook fomwylen tegen over de Zon moesten vertoonen, 't welk nooit
gebeurt , en derh lven is dit Stelzel, in 't lgemeen, v lsch
verkl rd, en wordt th ns v n niem nd meer in A nmerking genomen .
Terwyl, nogth ns, in de Heilige Schriftuur, v n eenen
loop der Zonne en v n een flilfl nd des A rdkloots gefproken
wordt , zo meende een niet onbekw m Sterrekundige,
TYCHO BRAHE, zulks to verhelpen, en m kte eenOntwerp,
w rin de A rdkloot het midden bekleedde met de M n ;
en de Zon, om welke zig de vyf Pl neeten bewoogen, om
den A rdkloot werdt omgevoerd : doch de ongerymdheid
v n dit Stelzel en deszelfs onbekw mheid , om reden to
g~even v n de Hemelfche Verfchynzelen, bleek zo duide1 k, d t het ook v n iedereen verworpen werdt .
Toen kw m de beroemde COPERNICUS ter b n, met een
Stelzel, d t in 't eerst wel veel nftoots v n deGeestelyken
leedt, doch tot heden l nd houdt, en door den onfterfelyken NEWTON onwrikb r is bevestigd . Door hetzelve worden lle Verfchyningen der Pl neeten n den Hemel volkomen verkl rd, en met de lleruiterfte n uwkeurigheid berekend ; de ffl nden der Ligh men in ons Zonneftelzel en
derzelver Omloopstyden onwrikb r betoogd, en lles zod -
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d nig opgehelderd , d t, onder de zo groote menigte v ts
n de zekerheid
Sterrekundigen, niem nd tegenwoordig
.
n
hetzelve
twyfelt
v
Dit, nu, is een nmerkelyk j volilrekt bewys . Immers,
in lle Weetenfch ppen , Konflen en H ndwerken , vertrouwt men ltocs, des onkundig zynde, op de kundigheid
-der erv renen . Dit ook vereischt de red en ! En hoe zou
bet mooglyk zyn, d t zo veele kundige Luiden, die lles
ten n uwkeurigfle onderzogt hebben , bier in misleid w xen? Bovendien is bet zeker, d t de bep ling v n de grootbeden en ffl nden, v n de Zon, M n en Pl neeten , zo wel
op de Wiskonst gegrondvest is, ls bet meeten v n ffl nden, hoogten v n Toorens, enz . op den A rdkloot .
De w rfchynlykheid zelve pleit voor de zekerheid v t.
bet ged gte Copernic nfche Steizel . Men beefs l v n ouds
geweeten , d t de Zon byster veel grooter w s d n ooze
A rdkloot : doch in de l tfle J ren is men d rin zo ver
gekomen, v n ten n uwkeurigfle to berekenen, d t by ongev r een millioenm l grooter is . Wie k n zig nu verbeelden , d t een zo ontz glyk groot Ligh m , d gelyks,
rondom zulk een klein Stipje, ls onze A rdkloot, in vergelyking d rmede, is, zou worden omgevoerd ? W t zeg
ik, d t zulk een oneindige menigte v n Sterren, die mooglyk ieder wel zo groot zyn ls de Zon , ieder Etm l een
toer doen zouden rondom dit kleine Bolletje? Dit ftrydt tegen lle ondervinding in de N tuurkunde : tegen lle wettest
der heweeging.
M r, z l mooglyk iem nd vr gen, hoe bewyst men,
d t de Zon, die ik by d g niet grooter zie d n de M n by
it gt, zo verb zend veel grooter d n de A rdkloot, en de
jvl n, ondertusfchen, veel Weiner d n dezelve zy ? Ten
Mien opzigte moet men flegts opmerken, d t een Tooren,
by voorbeeld, v n drie honderd voeten hoogte, op een
verren ffl nd gezien, zig niet hooger, j zelfs l ger, d n
een gemeen Huis v n n by vertoont . M r, zegt by, hoe
weet men d t de Zon zo byster veel verder v n ons of is
d n de M n , die men op 't oog zou zeggen even ver
ffl ndig to zyn? Hreromtrent moet by flegts in cht neemen , d t lle Voorwerpen, v n eenige hoogte gezien, hoe
n der by, zig zo veel meer onder 't w terp s vertoonen,
tn die ver of zyn zo veel minder . Dit noemt men in de
Hemelfche Ligh men T7erfchilzigt, en l v n ouds is betzelve door de Sterrekundigen fgemeeten, doch door de verbetering v n de n uwkeurigheid der Werktuigen l ngs bo
n -
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n der bep ld, en nit hetzelve wordt, met lle zekerheid,
door middel v n 'sA rdkloots h lfmiddellyn, de fft nd v n
Zon en M n berekend . In de v ste Sterren is dit Verfchilzigt zo klein , d t men v n derzelver ffl: nd,met zekerheid,
niets befluiten k n, d n d t dezelve nog ongelyk grooter zy
d n die der Zonne en Pl neeten (*) .
Men zou verder hier tegen kunnen inbrengen , hoe bet
onverbeeldelyk is, d t wy lle Etm len met den A rdkloot
omgevoerd worden, met eene fnelheid,zo groot ls de vlugt
eens K nonkogels, v n bet Westen n r 't Oosten ; doch,
dewyl de Lugt met ons oingevoerd wordt , zo b rt dit
geen zw righeid ; even zo min ls iem nd, in een fuel ryn zyn voortg ng zoude twyffedende W gen zittende,
len , om d t by in 't Rytuig niet v n pl ts ver ndert . En
nw t den J rlykfchen loop des A rdkloots om de Zon
g t, die k n in dit opzigt even weinig duisterheid b ren .
Alle W rneemingen der Hemelfche Verfchynzelen bevestigen dit llern tuurlykfte Stelzel . De Zon, zo ver bet
zw rffe en grootfte Ligh m, bekleedt n genoeg bet midden ; hier omheen loopen de twee onderfte Pl neeten,llfercurius en Venus ; d r n volgt de A rdkloot , met zyne
M n, vervolgens M rs, lien zeer kleine Ligh men ten
opzigte v n de Zon : eindelyk Yupiter en S turnus , die
grooter zyn d n de ndere Pl neeten, en ieder hunne Omloopers of M nen hebben . Derzelver Omloopstyden komen
lien met de bekende Afft nden in zulk een n uwkeurige
eventedigheid, d t niem nd, die eenige kennis v n de Stern de zekerheid v n dit Stelrekunde en Wiskonst heeft,
zel k n twyfelen .
Een voorn me oorz k v n de verw rring, in welke veel
Menfchen ten deezen opzigte zyn , komt d ruit voort ,
d t zy de Afirologie niet v n de Afironomie onderfcheiden .
De eerfte, fteunende op Voorzeggingen, die men h lt uit
de onderftelde, m r nook beweezene, en geheel onw rfchyiilyke, werking der Pl neeten op ons Ligh m ; of ook
op den D mpkring ; en d rtoe fgeleid v n derzelver verfchillende fl: nden ten opzigt v n onzen A rdkloot en v n
elk nderen, mist lle zekerheid, en is to beuzel chtig, om
v n Menfchen v n Verft nd in nmerking to worden genomen .
De
(*) Vergelyk myne Bedenkingen over de Uitgefdrektheid v n 't
]Yeel l, enz. in 'c voor& Deel, bl dz . go6.
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b e Aftronomie Of STERREKUNDE, integendeel, fteunt op
Wiskonftige grondbeginzelen, en is derh lve volkomen zeker . Even zo v st ls men de fft nden en hoogten v n Too •
rens, enz . op den A rdkloot fmeet : even zo zeker zyn de
fil nden en Ligh melyke grootte der Zon, M n en Pl neeten , door de Sterrekonften rs fgemeten , en ten
n uwkeurigfhe, bep ld .
D t Menfchcn, die in de Wiskonst onerv ren zyn, bier
n twyfelen, is eenigzins toe to geeven : hoewel zy zig, in
deezen,
n de verlichte kundigheid v n zo veele bekw me
M nnen, behoorden to onderwerpen . Zy twyfelen immers
niet of llerley Konften rs, in bun werk bedreeven, zyn
in fl t, om Konstwerken tot volm ktheid to brengen ,
w rv n zy de f men elling geheel niet begrypen, m r de
uitwerking zien . Neem een Horologie, een Uurwerk, ten
voorbeelde . Hoe kunnen zy d n twyfelen n de Grondbeginzelen derSterrekunde, d r zy ondervinden, d t door
dezelve de loop der Hemelfche Ligh men zo n uwkeurig
wordt bep ld .
M r d t iem nd, een verheven tr p v n kundigheid moetende bezitten in deeze Weetenfch ppen, cen Door in de
Wysbegeerte en Meester der Vrye Konften, de Sterrekunde
g t gelyk ftellen, in onzekerheid, met de zo beuzel chtige
Voorzeggingen v n de gelleldheid v n bet Weft, die, in
't lgemeen gefproken , geen den minften grond hebben ,
d n eeue geduurige ver ndering, v n zo veele oorz ken of
h ngende, d t 'er in 't llerminite geen peil op to trekken
is, ko nt verwonderlyk voor . Ondertusfchen zien wy dit
zod nig voorgefleld in de Bedenkingen v n den Heer P . VAN

over bet Zw k in de N tuur- en Sterrekundige Weesen%ch ppen, onl ngs in dit Werk geboel ft fd ('') .
Zyn Eerw rde heeft , w t de N tuurkundige Weetenfch ppen ng t, in zyne redeneering zo veel ongelyk nict :
m r, w nneer by een groot zw k in de Sterrekunde betoogen wil, nit de ongelyke bep lingen v n des A rdklootr
Omtrek, ls of dit een
nmerkelyken invloed h d op de
AKEN,

berekeningen v n de fft nden der Pl neeten en derzelver
grootte, d n fl t by den b l geweldig mis, en m kt zig
by kundigen bel chelyk.
Eerst brengt by de bep ling v n SNELL1us ter b n,
welke, zo door denzelven, ls door den beroemden niusIn 't Mengelwerk, III Stukje, of bl dz.
eigentlyk, bl dz . iiq..
ENG . 1791 . NO . w .
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SCHENBROEK, grootelyks is verbeterd, en in
lien gev lld
w s die in Rhynl ndfche
berekend, d r de verm r.,
de PICARD dezelve in P ryfche M t h dt opgegeven , zo
wel ls CASSINI, door wien , en vervolgens door ndere

Mo

Fr nfche Sterrekundigen, deeze fineeting tot zulk een
n uwkeurigheid is gebr gt geweest, d t de Omtrek v n
de A rde m r nderh lve Holl ndfche Myl grooter werdt
bevonden, d n de oude Egypten rs then bep ld h dden , 't welk niet veel meer d n een vyf-duizendjle deel
v n den geheelen Omtrek verfchilt, zo de zeer kundige
STPuvCK heeft opgemerkt~(*) .
W t onzekerheid Du k n dit kleine verfchil in deeze
bep ling geeven , d r men de w rheid fleeds n der
komt? Zo eenige Meetkonflen rs, op verfcheide m nieren
en pl tfen , de hoogte v n den Westerkerks-Tooren, bier
tc Amfterd m, h dden fgemeten, en dus een h lf Voet
of een Voet verfchil h dden , zou men dit een groot zw k
in de Meetkonst kunnen heeten? Of zou dit eenigen invl4d hebben op de vergelyking v n Bergen, die twintig,
veertig, j t gtigm l, zo hoog zyn, met dezelve ? Immers, de een kon den hoogften top op de rug v n den
H n, de nder op deszelfs kop, genomen ; de een kon
bet onderfle gerekend hebben v n den Drempel, de nder
v n den Grond d r by op fl t . Dus w s bet ook veel
beter , de hoogte v n deezen Tooren , die de hoogfle in
deeze Provincie is , to bep len op 300, een vol get l,
d n op 299 Amtlerd nfche Voeten . Dit driehonderdfle deel
zou, in gezegde vergelyking, even zo weinig verfchil m ken, ls bet nog veel kleinere verfchil in de bep ling v n
den Omtrek , en de d ruit fleidelyke middellyn , des
A rdkloots, ten opzigt v n de fft nden en grootheden der
Pl neeten, tot welke men doorg ns m r A rdkloots-middellynen, of, op bet kleinfle, My len, gebruikt , zonder
in deezen op Roeden, Voeten of Duimen, to denken .
M r een Voet is een Voet, of k n de M t v n een
Voet befl n, volgens den Heer VAN AKEN . Weet zyn
Eerw rde d n niet, hoe groot een verfchil 'er in de
Voetm ten , zelfs bier to L nde , pl ts heeft ? Zeker
Heer, bier in de St d, to P rys een Ledik nt n r den
ecrilen fm k willende l ten m ken, zondt derw rds
de m t v n de K mer, d r bet N n moest, in Amflerd mfche Voeten, en toen bet kw m w s bet veel to
groot.
(*) In zyne Verh ndeling over de grootse der d rde, bI. 67 .
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groot.
W nt zoo P ryfche Voeten m ken ongev r
II2 v n deeze St d . Dus h dt by ook ged gt een Voet
is een poet, m r w s d r door fchrikkelyk bedroogen .
Even zo fchynt gezegde Heer de Wereld to willen misleiden , door Rhynl ndfche Voeten, w r v n de 25 omtrent met 24 P ryfche overeenkomen, ten opzigt v n den
omtrek des A rdkloots in vergelyking to ftellen, om den
zo edelen grondregel v n de fft nden en grootte der Pl neeten, w re bet mooglyk,w nkelb r to m ken, of v n
onn uwkeurigheid to betigten . Ik zwyg, d t by de oude opg ve v n SNELLIUS, diereeds l ng verworpen is, gebruikt,
en die v n PICARD is ook merkelyk verbeterd . Bovendien
is 't zonderling, d t zyn Eerw . n derh nd in de get len,
die nog wel bet meeste tot vergelyking zouden kunnen
dienen, zulk een grooten misfl g heeft beg n, w r door
de bep lingen meer d n een millioen Voeten fchynen to
verfchillen . Die groote Wlskonften r CASSINI heeft nooit
zulk een bep ling opgegeeven, en de Gr den in Vr nkryk
zelfs grooter bevonden d n PICARD . Ik zou denken, of
bet ook een drukfeil konde zyn ; m r, fchoon men de
drie eerfte Cyferletters op 123 neemt, gelyk zy zekerlyk
moeten zyn, d n komt bet evenwel niet goed . Dit zou
de Gr d v n een grooten Cirkel uitbrengen , op ruim
57280 Toifes of h lve Roeden, d r tegenwoordig, volgens de l tfle verbetering der Fr nfchen, dezelve gerekend wordt op 57072 Toifes, 't welk uitm kt 1 23, 275,
520 P ryfche Voeten, voor den geheelen omtrek des A rdkloots . Op welke Voeten NERHAUD gerekend hebbe, en
of d t opgeg ven get l echt zy, is my niet hekend . Ondertusfchen doet die geheelt bep ling v n 's A rdkloots
omtrek in Voeten, gelyk ik 'gezegd heb, niets ter z ke,
om d r uit eenig zw k in de Sterrekunde to betoogen .
Dit weinige heb ik met bet gezegde oogmerk, tot
ntooning v n de Wishonftige zekerheid der Sterrekunde, voorgefleld . Wie twyfelt hedend gs , of de A rdkloot niet
Knolrond, d t is een weinig pl tter n de Poolen zy,
d r zulks door redeneering en ondervinding zo blykb r
is bevestigd. Voor 't overige zou ik dit lles Wiskonflig
kunnen - betoogen, m r bet beftek ' d'eezer Verh ndelingen
lydt zulks niet ; bet is den Sterrekundigen genoeg bekend
en nderen zou ik veel moeiee hebben d rin to onderrigten .

196

BERIGT EENER REIZE
t
BERIGT EENER REIZE NA MONT-ROSE .
Hoogleer r DE SAUSSURE .

Door den

(Vervolg v n bl . 79.)
Reis rondsom Mont- Rofe.
mogelyk, de ligging v n
bep ld, en de
N
inwendige gefteltenis w rgenomen h dden, w s bet v n
s d t wy, in deezer voege, op de beste wyze ons
Mont-Rofe

nbel ng de uitwendige gefteltenis to kennen . Ten dien
cinde h dden wy noodig denzelven om to reizen ; m r
dewyl die Berg omringd is door zeer hooge en fteiie
Bergen , welke men niet over k n trekken d n op pl tzen , die weinig bekend en weinig betreeden zyn, zou
bet my onmogelyk geweest zyn , dit ontwerp to volvoeren, indien twee Kooplieden, de Heeren ALEXANDER
coURSI en J . B . PAZURZA my den weg, dien wy volgen
moesten, niet h dden ngeweezen . Hun reisroete diende
ons ten ggids in deezen doolhof v n Bergen . Ik z l zeer
kort opgeeven welk een weg wy n men, die zeer weinig
verfchilde v n den weg , door die Heeren voorgefchreeven .
Op den vierden v n Augustus vertrokken wy v n M cugn g , en d lden neder in V l •4 nz sc , tot n Ponte
Gr nde, een kleine myl beneden V nzon. D r trokken
wy de L nz over, en n men ooze n gtrust to B nio,
een groot Dorp, op de hoogte v n 338 Roeden, bekoorelyk gelegen . 't W s de Avond v66r bet Feest v n
M ri ter Sneeuw, de P troones deezer pl tze. Eenbogtige Ali<e in een bosch v n groote en oude k st njeboomen, geheel verlicht, en vervuld met gebedehuisjes eenvoudig m r fr y vercierd ; liep n de K pelle v n die
Heilige, en ftortte de ziel d t gevoel v n eerbied en outz g in, 't welk de toeg ngen tot Godsdienftig eerbewys
ltoos moeten tr gten to verwekken.
Den vyfden klommen wy eerst op n , B x nc , op de
hoogte v n 899 Roeden . De weg is niet effen, m r fleil
en zeer n uw ; de l sten der muilezelen fchuurden dikwyls l ngs de rotzen en de kleine hoogten, n den k nt
des wegs ; drie keeren vonden wy ons genoodz kt ze to
ontl den, 't geen veroorz kte d t wy vyf uuren, in
ftede
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ftede v n ten hoogfl!en vier, n lien tocht befteedden .
V n d r klommen wy nog ruim een uur tot op de hoogte v n C l de l'Egu , 1104 Roeden hoog : en vervolgens
d lden wy in ruim twee uuren of tot C rcof zo, eeu
Dorp 485 Roeden beneden Col de l'Egu .gelegen . De
fleilfle pl tzen in bet opklimmen moet men to voet fleggen, en het nederd len geheel ; die weg is g nsch oneffen
onze gidfen w ren meerm len verpligt de muilezels by den
kop op to houden, terwyl wy ze by den ft rt v sthielden .
C rcof zo verlieten wy op den zesden : dit is de hoogst
gelegene P rochie, in dit gedeelte v n V l -Sefi , by onderfcheiding V l-Sefi Piccol geheeten . In groote vier
uuren d lden wy f, en bereikten , deeze V lei volgende .,
Gu iforr , een Dorp niet hooger d n sgr Roeden ; d r
ten wy . Vervolgens toogen wy de Rivier Serment over,
die deeze V lei bew tert, en tr den in h l - Sefi Gr nde, nderh lf uur klommen wy om to Scopello, ter hoogte v n 351 Roeden, to g n fl pen . Wy hielden in dit
Dorp ilil om dien d g de fmelteryen to zien v n de Kopermyn v n All gn , welke wy 's nderen d gs bezigtigden .
Den zevenden n men wy, n vier uuren reizens, ons
midd gm l to l Riv , een groot Dorp , mede gelegen
in V l - Sefi Gr nde op 558 Roeden . 's N midd gs gingen wy de Koper-myn v n All gn zien, drie vierde i :wl
boven l Riv gelegen . Ik z l bier geene breedvoerige befchryving v n die Koper-myn geeven, en 'er lleen v n
zeggen , d t dezelve eerie geele Pyrigt is , in c ne
bedding tusfchen de zes en zeven voeten dik, die tusfchen
de 25 en 30 gr den zuidoostw rds fhelt. Deeze bedding is beflooten tusfchen d r n evenwydig loopende
beddingen, v n niet zeer h rde rots, gemengd met _Mic ,
yzer gtige A rde, en witte Veldfp th . De Miuer l-bedsling vertoont zich duidelyk in 't geheele h ngen v n 't
gebergte, en is zigtb r in bet h ngen v n 't gebergte 'er
tegenover,
n de ndere zyde v n de V lei : tot no,heeft men de diepte d r v n niet ontdekt, en hieroni
zeggen de Mynwerkers d t 'er werk gevonden z l worden
tot bet einde der wereid .
N
het binnenfte v n deeze Koper-myn bezigtigd to
hebben, bezogten wy bet Dorp All gn zelve, een kleine
h lve myl verder gelegen, om een M g zSni v n L vezzi
of Steenpotten to bezien . Deeze fteengroeve ligt eeu myl
hooger op . Wy keerden weder z l Riv om id r to
vern gten .
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Den clitllen trokken wy . door Te l Dobbi op de hoog.
t o v n 1236 Roeden ; en d lden v n d r neder tot Gresfoney , ntet hooger d n 698 Roeden : de weg is, niet tegenil nd€ de groote hoogte, zeer gem klyk, en wy befteedden niet meer d n vier en een h lf uur in bet open twee in 't nederklimmen
De negende w s Zond g, en dewyl onze Gidfen de Mis
wilden bywoonen , w s het l t eer wy Gresfoney verlieten (*) . Wy kw men in nderh lf uur by het hoogfte
Dorp in deeze V iei, Trinite de Gresfoney geheeten , en
klommen v n d r in 66n uur tot Bett , w r wy vern gtten . Het ligt op de hoogte v n iogi Roeden.
Reis n

Roth-Horn of Corne Rouge ; uitwendig
vertoon v n Mont-Role

De tiende v n Augustus w s beflemd r tot een Tocht .
De drie V leien, welke wy w rn doorgetrokkken, V lSefi Piccol , V l-Sefi Gr nde en P l-Lef of V l du -Lis,
loopen ile uit op den uitwendigen omtrek v n Mont-Rofe :
m r de twee eerstgemelde zyn derm te toegeflooten, n
het einde, d t het ons toefcheen d t wy geen hoop h dden
om d r eene pl ts n to treffen, v nw r wy een uitgeffrekt gezigt op Mont-Rofe zouden hebben,en, met eenen
opfl g v n het oog , een groot gedeelte v n den omtrek
kunnen zien . In V l-Lef , integendeel, breektdewestlykffe
Bergketen fchielyk of op een zekeren i nd v n MontRo' , en l t een ruim gezigt open .
Bemoedigd door deeze hoop, klommen wy op den
n het einde v n deeze Bergketen . Deeze
hoogifen top
top dr gt den n m v n Roth-Horn of Corne Rouge ; de
hoogte is iso6 Roeden boven bet w terp s der • Zee .
Onze verw gting wierd geheel vold n, en ik vond deezen
fl nd de guniligfle om wel to oordeelen over het m kzel
v n Mont -Rofe .
De ommekring der kroon v n Mont-Rofe, welke wy
d r, v ts buiten, z gen, feheen ons veel grooter toe d n
wy die v n binnen in den omtrek geoordeeld h dden : de verz meling v n Bergtoppen, die deeze kroon vormen, beiloeg in onzen Gezigteinder meer d n 6o Gr den : w ruit
(*) Myn noon bediende zich v n d t verwyl, om de midd g.
boogte der Zonne to neemen , en befloot de ruit, d t Gresfonee
GP +¢s° 491 t5'I Breedte gelegen is.
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Ltit volgt, d t, op den ffl nd, w r wy ons bevonden,
de Di meter meer d n 9000 Roeden w s, en by gevolge
byk ns bet dubbele v n den binnenften Di meter. Dit bewyst d t die omtrek niet gevormd is door een enkele
reeks Bergen ; m r d t 'er buiten zyn, welke men binnen niet ziet . Zulks ontdekten wy duidelyk op onze
ft ndpl ts . Men ziet v nd r d t Mont-Rofe geen op
zich zelven fl nde Berg is : m r een middelptuit w rop zeven of cht groote Bergketens uitloopen, die zich
verheffen n r m te zy d t middelpunt n der komen, en
eindigen door'er zich mede to vereenigen, en deelen to worden v n die Bergkroon . Eenige deezer fchynen fgebrooken : dus breekt de Bergketen, v n welke Roth-Horn bet
uiterfte edeelte uitm kt, op 't onverw gtst f, eer dezelve Mont -Rofe bereikt, en l t in de tusfchenruimte
Bett en de hoogte v n V l-Lef . M r de keten evenwydig met die v n Roth-Horn , n den Oostk nt, bereil,t
on fgebrooken bet lich m v n Mont - Rofe. Twee ndere Bergketens, die wy ten Westen z gen, liepen 'er even
eens op uit.
Alle deeze Bergen zyn Bl d-rotten v n verfcheidenerlei
foort : bet onmeetelyk toneel v n hooge Bergtoppen , 't
welk ik voor oogen h d, vertoonde, zo verre een zeer
goed gezigt kon reiken, geen rechttl ndige Beddingen,
noch Gr nieten in klompen . Byk ns lle de Bergketens, op
Mont-Rofe uitloopende, hebben h re Beddingen z gt fliellende ; de fterkst floopende fcheenen my toe, een hoek v n
tusfchen de dertig en vyf- en- dertig Gr den met den Gezigteinder to m ken . 't Is om deeze rede, d t Mont-R fe,
ontoeg nglyk v n bet binnenfte zyns omtreks, v n buiten,
zo 't my voorkomt, zeer wel to beklimmen zou weezen .
Wy z gen lle die fhellingen bedekt met onmee •l v;ke
SiieeuwVl kten, welker benedenfte gedeelte fliep op Rotzen, veilig en gem klyk to beklimmen en die zich v nd r verhieven met middelm tige fleile opg ngen tot de
hoogfte toppen . De zw righeid zou lleen kunnen gebooren worden nit de geftelteilisfe der Sneeuw zelve, uit
de fpleeten, welke men zou kunnen ontmoeten , en den
l ngen weg, welken men zou moeten fleggen over de
bedrieglyke oppervl kte dier befneeuwde pl tzen .
V n deeze Sneeuwfchuinten, en boven l v n de tu-fchenruimten v n derzelver hoogten, komen fchoone co
veelvuldige Ysvelden voort . Het opmerkensw rdigst i •;
d t , w ruit de Rivier Lis, welke n de V let deu
n tn
O 4

200

1ERIGT EENE

REIZE

n m geeft, voortkomt . Men ziet drie v n deeze Ysvel*
den zich tot een z menvoegen, 't welk kronkelend neder .
d lt tot de weidl nden v n Trinite de Gresfoney , d r
ontfpringt'erdeLis uit, en to opt door deeze weidl nden ;
bevogtigende bet diepst der V leie .
Tusfchen twee der Sneeuwtoppen, die deeze Ysvelden
ls kroonen, ziet men een zeer hooge engte en met fneeuw
gevuld, v n welker hoogte men eene V lei ontdekt, be .
flooten in den ommekring v n Mont-Rote . 'Er is bier re
l nde eene oude overlevering, wegens eene V lei, vol
met fchoone weidl nden, welker toeg ng, men zegt , d t
geflooten is door nieuwe Ysvelden . Men voegt 'er by
d t deeze V lei Hohen-L ub heette, en behoorde n V l.
ngemoedigd
l ir . Zeven jonge lieden v n Gresfoney,
door een ouden Priester, ondern men bet, nu zes j ren
geleden, deeze V lei op to zoeken, zetten hun koers n
deeze engte , welker' hoogte zich ten Noorden v n d t
Dorp l t zien . Den eerften d g br gten zy door op de
hoogfte rotzen , tot d t zy n de Sneeuw kw men ; n
zes uureu w ndelens op de Sneeuw, kw men zy, 's nderen d gs,
n den k nt dier engte. D r z gen zy
beneden zich ten Noorden eene V lei, omringd met Ys .
velden, en fchriklyke fteilten, deels bedekt met brokken
rots , en doorfneeden v n een Rivier, die door fchoone
n de regte h nd ; doch zy ontdekten
Gr sl nden liep,
geen fpoor v n Wooningen noch v n Huisdieren . Zich
verzekerd hou,lende, d t deeze V lei zeker die w s,
welke men voor verlooren hield , keerden zy , zich zeer
op hunne ontdekking beroemende, terug ; men m kte 'er
n bet Hof v n
veel ophef v n , en fchreef 'er over
Turin . Om de wezenlykheid hunner ged ne ontdekking
to bevestigen, en 'er eenig d ndlyk voordeel v n to r pen,
moest men in de V lei zelve fd len :, dit ondern men
den eerften tocht, en kw men wezy , twee j ren n
n den k nt der fteilte, voorzien v n fpooren, touder
wen en l dders ; doch zy fl gden niet in hun oogmerk,
en keerden weder met berj,gt, d t zy de f'eiltcn v n zulk
rt bevonden h dden , d t het onmogelyk w s,
eenen
door eenig middel, nederw rds to komen .
Deeze vreemde gefehiedenis, v n welke men my to
Turin gefprooken h dt , ls v n eene bekende z k ,
m kte myne nieuwsgierigheid g nde . Te Gres oney gekomen, deed ik myn best om 'er befcheid v n to krygen,
en frond zeer verwonderd, ls ik hoorde d t t de Boeren,
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ren, die ik des ondethield, my verzekerden, d t het een
vertelzeltje w s, of ten minften d t 'er in hunne geberg .
ten geene ontoeg nglyke V lei b eflond . fk vond niem nd
d n de perfoon die het meeste gerugt gem kt h d v n
deeze ontdekking, en een zyner n ste Bloedverw nten ,
die bet befl n dier V lei beweerden : doch zy hielden
het ft nde op eene zo ftellige wyze, d t ik moest twyfelen . Ten l tften my met deeze twee perfoonen op een
ph~ ts v n bet Dorp bevindende, die, by 't uitg n der
Misfe, zeer vol yolks w s, ontdekte ik onder den hoop
een J ger , • die ftyf en fterk by my beweerd h d , bet
niet beft n v n die onbewoonde V lei . Ik riep hem,
br gt hem by die het, beft n ft nde hielden, en vroeg
hem of by zyn gezegde in hunne tegenwoordigheid kon
doen gelden . Hy zeide, J : w rop de Voorft nder der
nntdekking hem to gemoet voerde : „ Hoe kunt gy bewee„ ren, d t deeze V lei niet beft t : dewyl gy zelve eeu
„ v n de zes zyt met welken ik die V lei gezien heb ! --~, 't Is juist, " ntwoordde de J ger, „ om d t ik d r
• geweest ben, en ft nde gehouden heb, d t die V lei niet
• onbewoond w s : dewyl ik d r Koeijen en Veehoeders
„ z g." De ndere wilden het ontkennen ; doch'er ont •
Itondt een lgemeen gefch ter, 't welk hull den mond
te, en bet gefchil d gt my volkomen beflist.
Vervolgens, w nneer ik v n deb top v n Rotl •Hornflop
de
gelegenheid v n de engte, w r die J gers meenden deeze
nntdekking ged n to hebben, wel B de floeg ; hield ik
my overtuigd , d t de V lei, door hun gezien, juist die
w s v n do Alpe de Pedriolo, w r wy op onze reis n
Pie - Bl nc twee n gten h dden doorgebr gt . In de d d,
deeze V lei is ten Noorden v n die engte gelegen, en moet
zich v nd r juist zoo voordoen ls de J gers ze befchryven . En ls men in
nmerking neemt d t de hutten v n
Pedriolo in bet l gfte gedeelte der V lei ft n, bet verst
v n de engte f, en gter rotzen, die dezelve geheel voor
't gezigt v n de Zuidlyke Bergtoppen bedekken, begrypt
men ligt, d t, indien de kudden weidden in de velden ten
Noorden beneden de wooningen, ten tyde d t de J gers
v n Grerfoney, voor de eerfte keer, n den r nd deezer
engte kw men, zy in deeze V lei geene wooningen of bees .
ten gezien hebben . En m g men veronderftelleu, d t zy,
nderm l d r weder komende, en beesten ziende, v n de
eer hunner eerfte ontdekking niet hebben willen fzien, en
verkl rden 'er geen ontdekt to hebben. M r llengskens,
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elyk bet ltoos g t, is het geheim uitgelekt, en de w c .

gezegepr ld .
jeidOnsheeft
bekroop, en inzonderheid myn Zoon, eene groote

nieuwsgierigheid om met eigen oogeo over de ggrondheid
$ n onze gisfing to oordeelen ; doch bet J rgetyde w s
to ongunflig voor zt lk eene onderneeming, en wy h dden
geen twee, d gen gtereen goed weer op bet overige v n
onze Reis .
('t Vervolg en Slot by de eerfte gelegenheid .)
BERIGT WEGENS OOST-TARTARYE 9 OF DE CRIM .

(Opgem kt , uit de N tuurlyke Historie v n d t Gewest
to Petersburg , door de Ac demie der Weetenfch ppen
uitgegeeven .)
et Schier-Eil nd v n T urides w s, ten tyde des Tochts
fl der Argon uten, wel bekend, en toen deels bewoond
door de Cimmeri nen, v n welk Volk de zod nigen, die
het Gebergte bewoonden, zich T uri noemden, en einden 't g nfche Schier-Eil nd g ven . De
lyk hun n m
zuidlyke en westlyke Oevers werden bezeten door eenige
Griekfche Volkpl ntingen, die Cherfon bouwden . De oostlyke
Kusten tot n den Don, flonden onder de m gt desGriekfchen Gebieders v n Vospor, th ns Kertsch . Het binnenfle
gedeelte werd bewoond door Scythen, wier veelvuldige inv llen de Griekfche volkpl ntingen noodz kten de huip v n
11ITHRIDATES in to roepen : die, de inv llen verdryvende,
bet Koningryk v n hospor beheerschte, 't geen toen ten
tyde bet zuidelyk gedeelte v n bet Schier-Eil nd bev tte,
en bet d r tegenover liggencie V stel nd tot n C uc fus ; terwyl het westlyke gedeelte bezeten werd door de
Cherfonen ren . Onder de Regeering v n DIOCLETIANUS ,
veroverden de S rm ten 't geheele L nd . Op deezen volgden de Al ren en de Gothen , en eindelyk de Griekfche
Keizers, die zich nogth ns buiten fl t bevonden om bet
Schier-Eil nd to befchermen, tegen de indringingen der
Hung rfche Coz kken en T rt ren .
Omtrent bet einde der tw lfde Eeuwe , vestigden zich
de Genueezen op de Oevers v n Cherfonefus T uric .
In de dertiende Eeuwe g ven de T rt ren den n m v n
Crime (eene Sterkte), n de St d Solg te ; m r de Genueezen hielden lle de Zeeh vens en Zeefterkten in bezit .
Iii
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In den J rre MDCCLXXIV verkl rden zich de T rt ret v n de Crim, bygeft n door de Rusfen , voor on fb ngelyk ; en in bet J r MtCCLXXXIII werd bet gebeele Schier-Eil nd, onder den n m v n Cherfonefus T uric , vereenigd met het Rusfifche Ryk.
let L ndfch p , 't welk zo veel lotwisfels onderging,
ligt tusfchen de 45 en 470 Noorder Breedte , en tusfchen
de 5o en 55° Ooster Lengte . Noordw rds ftrekt bet zich
itit tot hetL ndbeftuur v n Ch terinesl u ; ten Oosten wordt
bet omringd door de Zee v n Azow en de Rivier v n Kub n ; ten Zuidwesten en Noordwesten door de Zw rte Zee.
iiet k n gevolgelyk verdeeld worden , in vl k l nd , in
Gebergte, bet Schier-Eil nd Kertsch en bet Eil nd T m n.
Het Vl kke L nd behelst de groote Vl kten tusfchen de
Zw rte Zee en de Zeeen v n Azow en Siv che, die, Noordw rds been ftrekkende, zich v n den Dnieper tot Perecop
uitbreiden , en verder d n de n bygelegene Rivieren S lghir en Boulgh n k . De grond befl t nit eene geel chtige
rde, die zich n de oppervl kte gr uw vertoont, door
bet mengzel der verrotte pl nten ; op eenige pl tzen treft
men veel Zouts n.
De vrugtb rheid h ngt of v n
de vogtigheid en de hoeveelheid v n zw rte vette rde.
Op de teeste pl tzen ontmoet men eene genoegz me
boeveelheid v n Weidl nden, ook gefchikt om beteeld to
worden. 'Er zyn geen Bosfchen ; doch de Vrugtboomen
groeijen 'er v n zelve .
Het Rivierw ter is modderig
en flegt v n fm k , onft nde uit de flymerigheid v n den
bodem en de tr gheid des loops door een vl k l nd. Het
Welw ter is l f of br k.
De Zoutmeiren zyn ongelyk
v n grootte, en doorg ns in de n byheid v n de Zee, tot
welke zy w rfchynlyk eertyds behoorden, en 'er v lt weinig twyfel n, of de geheele Vl kte w s, in vroegeren tyd,
door de Zee bedekt . Uit eenige deezer Meiren k n n uwlyks eenig Zout geh ld worden ; die v n Perecop leveren 't
meeste nit, en 's j rlyks verkrygt men v nd r eene groote
menigte . Het Zout vormt zich, v n bet einde v n Juny tot
Augustus, ir, v ste brokken, twee vingeren dik, beft nde
nit kleine Krist llen, meest v n eene onbep lde ged nte .
Zomtyds vindt men, op den bodem v n bet Meir, enkele
Zoutkrist llen v n eene
nmerkelyke grootte , doorfchysiend en geregeld vierk nt . Die Zoutbrokken worden, door
houten fchoppen, uit de diepte des Meirs geh ld, n ftukken gell gen, in 't W ter gezuiverd, en op W gens, door
Wen getrokken, op 't L nd gebr gt .
Het
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Het Berg gtig gedeelte wordt ten Noorden bep ld door
de Rivieren S lghir en Boulgh n k , ftrekkende
n deft
cenen k nt , n bet Oosten , zo verre ls C f , en n
den nderen k nt n bet Westen tot n den mond v n
de Alm . Deeze Bergen vormen drie groote ketens, lle
v n bet Oosten n bet Westen loopende ; de zyde n het
Zuiden is f1eiler d n n bet Noorden. Zy beft n voor.
n mlyk uit K lkfteen v n onderfcheide v stheid, de bed
dingen hebben, met weinig ver ndering, eene Zuidw rdfche ftrekking . Eenigen nogth nszyopderfchityn
den gevormd uit bezinkzel v n de Zee , ndere door bet
Vuur voortgebr gt ; terwyl nog ndere de duidelykfte kenmerken dr gen, v n geweldige werkingen des onder rd.
ichen Vuurs tegen de kr gt des W ters ndruifchende.
In dit Berg gtig gedeelte zyn verfcheide bekoorlyke pl t.
zen, en zeer vrugtb re V leien . De middelfte Bergreeks
is met Houtgew s bedekt. Eenige v n de Rivieren loopett
Noord-Oost of Noord-West, ndere Zuidw rts. Deeze vor.
men veele fchoone W terv llen , gelyk men doorg ns in
Berg gtige L nden ntreft . Een derzelven flroomt, geheel
vry v n Rots, meer d n iooo voeten l ng. Doch de meestq
Rivieren zyn in dgn Zomer droog.
De Bergen v n de eerfte reeks zyn ongeregeld en vermengd , befl nde uit z gten K lkfteen , vol v n Verfteeiningen , en op veele pl tzen met H khout bezet. A n
de zyden deezer Bergen vindt men veele Spelonken , de
verblyfpl tzen der oude Inwoonderen ; eenige blyken be,
gr fpl tzen geweest to zyn ; de w nden deezer Spe.
lonken zyn met f lpeter gtige uitgroeijingen bezet .
Eene foort v n SmeEtis, of Vul rde, wordt bier in groote
hoeveelheid uitgegr ven . De T rt rfche en Turkfthe Vrouwen gebruiken dezelve in h re b den , en men bedient 'er
zich v n tot bet vullen v n l kens . De T rt ren noemen
In zommige ftreeken v n dit Gedeeze
rde Kil .
bergte zyn zigtb re blyken v n Vulc nifche uitb rflingen,
L v s v n verfcheide foorten , Puim(leen , en Yzer rde .
Op den top v n cen deezer Bergen is een diep hol e w r
in bet Ys een geheel J r over blyft .
De Zeebergen neemen eenen nv ng by Boul cl v , en
loopen, een zcldz m fgebrooken Keten vormende . evenwydig met de Oevers v n de Zw rte Zee n C f . In
deeze geheele uitgeftrektheid zyn veelvuldige voetfpooren
v n uitb rftingen des onder rdfchen Vuurs . Verfteeningen
worden in geen gedeelte v n dezelve gevonden . A n de
Noord-
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Noordzyde zyn ze met Houtgew s begroeid . De Steen is
v st, v n een donkergr uwe kleur, en behoort tot den
Stinkfleen ; w nt, gewreeven zynde, geeven zy een fl nk
ls v n bedorven Eijeren . In de diepten en n de k nten der beekjes, vindt men uitgeftrekte beddingen v n LeiOp de toppen v n lle deeze Bergen zyn groote
fteen
vl kten , die heerlyke Weiden uitleveren, w r men des
Zomers her Vee houdt, bevryd v n her kwellen der InDe beroemde Wyng rden v n Scud k, voor
feCten .
de besten v n T rt rye gehouden, liggen tusfchen deeze
Bergen, en betl n een V lei die Lien Werflen in de lengte
h lt.
Her Schier-Eil nd Kertsch is omtrent twintig Werften
I n-, v n twintig tot vyftien Werflen breed : by den ing ng zyn vl kten , verderop kleine Henvels, en n by
Kertsch kleine Bergen . De Oevers v n de Zw rte Zee en
v n de Zee v n Azow , die 't zelve omringen, zyn vry
Reil en hoog, grootendeels nit Heuvelen v n Pot rde beil nde . In de diepten tusfchen dezelve ontmoet men
Zout-meiren. In lle deeze ireeken worden flegts eenige
weinige Beeken gevonden , gel eel zonder W ter in den
Zomer ; her W ter der Wellen is, meestentyds, br t: ;
doch de Bergen in de n buurfch p v n Kertsch 6nic li
hebben uitfteekende Bronnen .
De Grond is, beh lven de zoute Moer sfen, vrugtb r ;
en de ftreek rondsom Kertsch brengt meer Koorns voort
d n eenig nder gedeelte deezes L nds . Gr s groeit 'er in
overvloed ; Wynftokken en fyne Vrugtboomen zouden 'er
kunnen gepl nt worden . Op bet Schier-Eil nd groeit geen
De Bergen, op zes mylen ffl nds v n Kertsch,
Hout.
m ken verfcheide Ketens uit, tusfchen deezen liggen wydftrekkende V leien . --- Noordw rds , op done Werst
ffl nds v n .7enic le, zyn Zoute Springwellen op den top
der Bergen, die Petroleum v n den grond opleveren .
Her Eil nd T m n ligt l ngs de ftr t v n Yenic le, door
welke her deels omringd wordt, en deels door de rmen
v n de Rivier C b n . In de lengte is bet omtrent zestig,
en in de grootfte breedte veertig, Werften . De ligging is
hoog, de Oevers zyn byk ns over l fleil . Her heeft groote
Zoutputten en een breed Zout-meir ; fchoon 'er zich bly.
ken v n Zoutdeelen op ndere pl tzen opdoen , g t de
verz meling gem klykst toe, in de floopende V leien tusfchen de Heuvelen . 'Er is geen gebrek n Weidl nden .
Noch Boomen noch Kreupelhout groeit 'er v n zelve ;
nog-
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nogth ns vindt men in de n byheid V n T m r trroot&
Boomg rden . --- Dit Eil nd heeft geen loopend' w .
ter ; m r veele Bronnen . 'Er zyn putten die een Zout.
lym, en Zoutbronnen, die Petroleum, opgeeven . Bron.
nen v n zuivere Npth , zegt men, d t gevonden wordenby bet begin v n den Zuidlyken Arm des Riviers Cub n.
Op bet geheele Eil nd is seen fpoor v n K lklleen .
De uitfleekendheid der Lugtflreeke in dit Gewest blykt
uit de weelderigheid v n den groei der Gew sfen . Beh lven de Boomen en Pl nten, die byk ns byzonder eigen
fchynen
n de Zuidlyke L nden, groeijen 'er de keurlykfte Vrugten, ook de zod nige, die zelfs in gem tigde
Lugtftreeken de zorgvuldig(te voorbehoeding vorderen, om
ze tegen de koude to dekken .
Drie vierde gedeelten v n bet J r is bet Weer w rm ;
de N tuur rust 'er flegts vier M nden . De Lente begirt
met M rt . De Hette is, v n bet midden v n Juny tot bet
midden of bet einde v nAugustus, fterk ; docl wordt gem tigd door Winden, die, geduurende l tdien tyd, v n
den Morgen of tot 's Avonds ten zes uuren w ijen . In
September en October is de Hette gem tigd, en bet Wedr
ngen m ; dit fchoone S ifoen houdt n tot bet midden
v n November. In December komt de v ste Sneeuw ;
doch bet Weer is ver nderlyk, en de Vorst duurt zelden
l nger d n twee of drie d gen. Zelfs in J nu ry zyn de
ngen me en w rme d gen geen ongewoon verfchynzel .
Noorde en Noord - Ooste Winden w ijen 'er meest ;
Koude en Sneeuw volgen deezen in den Winter, in den
Herfst en in de Lente betrokken Weer ; loch in den Zomef
verfrisfen en zuiveren zy de Lugt . In den Herfst bl st
de Zuid-Weste Wind zomtyds hevig op ; de Lugt' is d n
zeer w rm en bewolkt, doch let We r droog .
In de Vl kten, die v n den Dnieper tot bet Gebergte
reiken, zyn de Hette en Koude geweldigst, en de Regen,
in den Zbmer, min geweldig d n op ndere pl tzen. In
bet Gebergte verfchilt de Lugtftreek t n de Noordzyde
nmerkelyk v n die n de Zuidzyde, zynde de l tfte
befchut door een hooge Bergketen .
De Lugt in Oost-T rt rye wordt voor zeer gezond gehouden. Het geheele L nd is tot eene genoegz tne hoogte boven de Oppervl kte der Zee verheeven, en de D mpen worden door geft ge ' Winden weggev gd . Het
Berg gtig gedeelte houdt men, uit hoofde v n de hoogere
ligging en de uitfteekenheid v n bet W ter , voor bet gezond

or

DE CRIM.

4o7

zondfte : de fireeken v n Koslow en Kertsch komen Per

n st by in nmerking .
De Ziekten deezes L nds zyn kw d rtige Koortzen ,
die zich op bet einde v n den Zomer openb ren ; Buikloopen heerfchen ook in d t S ifoen . De Pest words Per
inenigm l nit Turkye ngebr gt ; m r de Mel tsheid
of de Eleph nti fs, in bet Zuidelyk gedeelte' v n Afir c n,
onder den n m v n de Crim[che Ziekte bekend , kent
men bier lleen in n m.
De Pl nten v n Oost-T rt rye zyn, over 't lgemeen,
de zod nigen, ls meest in het Zuiden v n Europ voorkomen ; m r in bet Zuidelykst gedeelte v n 't Gebergteworden die v n Afi gevonden ; en doorg ns dezelfde ls
op den tegenover gelegen Oever in N tolie, door ToURNEF©RT befchreeven ; op de toppen der hoogite Bergen
treft men de Pl nten der Alpen n .
De Tuinen legn de Oevers v n Rivieren of den k nt v n
ltoos
ken. Zy zyn v n eene groote uitgeftrektheid ; vol
Gr svelden , w rin de Boomen ondereen gepl nt zyn
men m g ze veeleer Boomg rden d n Tuinen heeten .
Zeer weinig zorg wordt n derzelver opp sfing befteed,
nooit worden zy gewied, noch de Boomen geent . De
Wgnftokken groejen op den g'o'd onder he' onkruid , of
flingeren zich in 't wilde om het geboomte, en nogth ns
krygen de Druiven eene nmerklyke grootte . Het meeste
w rover een T rt rsch Hovenier zich bekommert, is,
om zyn Tuin v n W ter to voorzien.
Kersfen ,
Abricoofen, Pruimen, Appelen, Peeren, Moerbeien, Nooten en Druiven, v n verfcheidenerlei foort , groeijen Per in
grooten overvloed. De Wyn is fm klyk, gezond, en
m g onder de beste T felwyn geteld worden . Men zou
denzelven zeer veel kunnen verbeteren, en Wynftokken in
hooge L nden nleogen.
V n den It li nfchen Populus groeit Per een foort, die
v ster en h rder hout geeft d n de gemeene, de Terpentynboom levert uitneemenden B lfem uit . De verfcheidenheid
v n Tuin-bloemen is niet groot . Moeskruiden teelt men
in grooten overvloed . T rwe en Rogge leveren groote korrels nit, en goed meel . De Boschboomen en bet Kreupelbout tieren Per weelig : zo ook de wilde Veldgew sfen, die
tot voedzel, cier d en huislyk gebruik, dienen .
't Dierenryk is wel voorzien v n de bekendfte viervoetige
Dieren, doch then vindt Per geen Beeren . - De gevederde Bends huisvest Per in menigte, en heeft het L nd
zy-
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zyne Trekvogels . Rivier- , Zee-, en Schelpvisch
n.
Dieren v n beiderlei leeheeft men geen gebrek
ven en kruipende Dieren komen 'er voor .
Infec`len
zyn 'er menigvuldig . Byen worden 'er in groote menigte gehouden ; de Korven zyn v n gevlogten boomtwygen gein kt, n den buitenk nt met klei be reeken, ze hebben,
de ged nte v n een cylinder, en fl ; n op den grond, of h ngen n de boomen . . De kunst om het W sch to bleeken
vertt n de T rt ren nog niet . Slegts twee fch delykt
lnfeclen zyn bier bekend, de T r ntul en de Scolopendr
morfit ns . Muggen zyn 'er zeldz m. Weegluizen en
Motten ziet men niet in de huizen .
W nneer wy het oog fl n op dit verkort Berigt deezes
L nds, blykt het zelve eene nwinst v n bel ng voor Rusl nd to weezen . Het brengt in de drie Ryken der •N tuut
niet lleen het noodige, m r ook het verkwiklyke, deezes
nmoediging kon dit lles
leevens voort, vlytbetoon en
tot grooter volm ktheid opvoeren ; de L ndm n, de L ndbouwer en de Koopm n, kunnen, d r de grond zo mild
is, in eigene voortbrengzelen, door zich to beyveren , groote
voordeelen beh len, en geneugten genieten .
OPGAVE VAN DE SCIiELD- EN VLOEKNAAMEN DER TURKEN AAN ANDERE VOLKEN GEGEEVEN .

't

(Oritleend nit de Letires de Monf. dAbbd DOM SESTINI.)
Door den Heer PINGERON in 't Fr nsch vert ld.

s eene bekende z k , d t de Turken lle ndere VolI ken des A rdbodems , met een oog v n de verreg ndfte ver gting, nzien, en, even ls by ons, de Lieden
n ligtv rdig Vloeken en Zweeren overgegeeven,
bet voor zich gem klyk vinden een voorr d v n Vloeken
in gereedheid to hebben, om in het uitboezemen niet verhinderd of vertr gd to worden , door de moeite v n ze
uit to denken, op 't oogenblik d t zy dezelven meenen to
behoeven ; zo hebben ook de Zoonen v n MAHOMETH't zich
hebbelyk eigen gem kt om een menigte v n fch ndelyke
Byn men v rdig to hebben, zo dikwyls de gelegenheid
zich
nbiedt om met fm dt l Vreemdelingen to overl den .
By den lgemeenen Scheldn m v n Ongeloovigen, voegen
zy een nt l v n onderfcheidende ben mingen, huns r
tens,
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tens , gefchikt om de Perfoonen ten doel hunner verguizinge to flellen . Zy vergenoegen zich met een Hebreer
De
C'ifud to noemen , ht welk zo veel zegt
ls good .
Perfi nen fm den zy met den n m v n Kiril-B fce,
Roodkoppen . De Armeniers noemen zy Bogh-hi, Goudvinde veritrooijing v n dit Volk, de zod ders : dewyl, n
nigen die n Conf ntinopole vlooden, blyde w ren, ls zy
in dit fl ffche werk mogten gebruikt worden om leevensonderhoud to bekolnen . De Georgiers noemen zy Britgi,
T7liegen-eeters , de T rt ren en Scythen Krengen-eeters,
de Ar bieren Rotten-eeters , deezen hebben ook den n ni
v n
of Dw zen . De Grieken heeten zy R j of
Sl ven, ook Boinuzfiz-coyum, Geiten met gebrooken hoornen : dewyl ze geheel to under gebr gt zyn . De 1)uitfchers
word en Gurur-Ki f'r, of Zw re P'loekerr, gen md ; doch
men wil d
0's t deeze ben ming lleen ontft t nit de verreg nde
e'h rdheid hunner t le in 't oor der Turken . TJe
It li nen en de Fr nken heeten zy in 't
lgemeen Firengh-hez r rengh, zo veel ls, Volk v n duizend kleuren ;
bet betekent ook Bedriegers . De Turken hebben een Byn m voor de Fr nfchen omtrent v n dezelfde beduidenis,
to weeten, Ainegi, Opligters . De Holl nders dr gen den
Byn m v n K skoopers, gelyk de Enge fchen then v n L kenbereiders . De Sp nj rden heeten Tembel, d t is Tr gen . De Bewoonders v n den Archipel fchelden zy voor
T usci ni, d t is, H zen, om d t zy
n bet Turkfche
Leger geen wederft nd booden ; m r in het gebergte vlugtende de wyk n men .

OORSRONGLYKE BRIEVEN UIT SPANJE DOOR EEN REIZIGER GESCHREEVEN i BEHELZENDE DE GESCHIEDENIS VAN DON
ALONZO, OF DEN EDELEN KLUIZENAAR .

• D
•
•
•
•
•
•

e volgende Brieven werden, eenige T ren geleden, door
een Engelsch Heer, op eene Reis door Sp nje,
n een
Wend to Londen gefchreeven . Enkel verm ksh lven, en zond er het minfte oogmerk der uitg ve. Om redenen, niet noodig to vermelden, zyn de N men des Schryvers, en die v n
lle de Perfoonen , d rin betrokken , bedekt onder vercierde
N men . Zy kw men den Uitgeeveren v n een Engelsch M ndwerk gewigtig genoeg voor, om ze to pi tzen, en wy keurden ze bel ngryk genoeg, om eene Verc ling v n dezelve in
ons Mengelwerk to pl tzen ."
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GRAFTON .

B rcelon , Juny 4, 178 Toen 1k, myn w rde GRAFTON, to Dover v n u ffcheid n m,
beloofde ik u een berigt to zullen mededeelen, v n lle de ontmoetingen, die my bejegenden, geduurende myn fweezen ; lsmede v n lles w t tot myne kennis kw m, 't geen kon ilrekket
oni u to verm ken, en, gelyk gy u zeer verpligtend uitdrukt,
by bet doeu v n dit verzoek, Icon dienen, om vergoeding to doers
voor bet gemis v n myn gezelfch p .
Om u to toonen, d t ik u, myn Wend, en myne belofte,
niet vergeeten heb, neem ik bet eer(le vrye uur, 't welk ik heb,
n to v ngen .
to b t , om myne toegezegde BriefWtsfeling
N rdem l ik my niet ophield in eenige der Steden, welke ik
doortrok, reeds voorheen, gelyk gy weet, de voorn mfte pl tzen in Fr nkryk bezogt hebbende, kon ik dit niet doen eer ii
B rcelon bereikt h d : m r, n rdem l ik ten oogmerk heb bier
eenigen tyd to vertoeven, z l ik th ns tr gten bet uitllel goed to
m ken .
Ik berigt u d n kortlyk, d t ik P rys, op een grooten ffl nd
ter rechterh nd l tende, den weg n m n Lyons door Artois,
Ch mp gne, Bourgogne, enz . en v n d r over bet Pyreneefche
Gebergte to Belleg rde ; n by derzelver oostlyk uiteinde trekken .
de, toog ik rechtllreeks n de St d, uit welke ik deezen fchryf .
myne
Weinige d gen n
nkomst to B rcelon , voelde ik
myne nieuwsgierigheid opgewekt door de wonderb re verh len,
welke ik hoorde v n Dlontferr t, een Berg v n eene verb zende
hoogte en grootte, omtrent Lien mylen v n bier gelegen, en enkel
bewoond door Geestlyken, die zich d r v n de Wereld fzonderen .
Dewyl bet pl n, 'c geen ik my voorflelde, toen ik Engel nd
verliet, beflondt, in lle byzonderheden to bezigtigen v n de
L nden die ik doorreisde, en kundigheden op to zoeken, w r
1k dezelve d gt to zullen ntreffen, befloot ik bet verblyf deezer
Geestlyken op to zoeken .
Gy kent my re wel om bet n grootsheid toe to fchryven, ls
ik u zeg, d t de dw sheden en verm ken der Mode, die door .
g ns de nd gt v n jonge Reizigers trekken, voor my geene
bekoorelykheden hebben . 't Is w r, d t ik zomtyds, om den
n m v n zonderling to vermyden, deel neem, in de uitfp nningen der zod nigen met welken ik verkeer ; dock zy worden de
bezigheden myns leevens nimmer Ik m k ze ltoos dienstb r
n bel ngryker oogmerken, n bet opdoen v n kundigheden en
bet verfr ijen v n Zeden . D n, bier v n genoeg .
L t
ix wederkeeren tot bet Stu we rv n ik fll pte.
Ix
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In flede v n u de fchoone H ven, bet trots K steel, en de nhere byzonderheden, in deeze gioote en bloeijende St d, to befchryven , of n een verb l to geeven v n onderfcheidene ontmoetingen in de Herbergen, op myne Reis, deeze tot eene volgende gelegenheid befp rende, z l ik my h steil , gin tl lets
bel ngrykers to verh len,
Jury IS , 178
Ik heb myn oogmerk, om den Berg Montferr t to hczoeken,
volvoerd, en z l verfl g doen v n myne ontmoetingen ld r ;
w nt lk heb u niet lleen d t llerverh zendst werk der n tuure
re befchryven , m r ook de Gefchiedenis to vermelden , eens
w rlyk eerw rdigen Bewoonders v n denzelven ; en dit z l ik
doen terwyl de
ngelegene Gefchiedenis my nog versch in 'E
geheugen ligt .
Doeh bet z l noodig weezen met de befchryving v n de Pl nts
zelve n to v ngen De Berg is Montferr t geheeten, of liever
Nontfcie, ('t welk in de C t lonifche t l zo veel zegt, ls een
gefneeden of doorgez gden Berg,) v n wegen de zeldz me en
buitengewoone ged nte ; w nt dezelve is zo gebrooften en verdeeld, en derm te bezet met een ontelb r nt l torenswyze
oploopende kegels, d t bet , op een ffl nd gezien, bet werk
v n een Menscb fchynt ; doch, n der befchottwd, is bet b r .
blyklyk bet werkftuk v n de h nd der Alm gt .
Ieder Kegel is op zichzelve een Berg ; doch z mengevoegd ,
sn ken zy een klomp v n fleen uit, ten mioflen veerticn mylen in
den omtrek h lende. Zo verb zend is derzelver hoogte , de een
op den nder gefl peld, gelyk zy zyn, d t ik flegts eenioe weinige 1\ ylen v n B icclon of w s, of ik z g die fpitze topper
over de tusfchenkomcnde Bergen been ; zelfs d r vertoonden zy
zich `zo n by, d t lieden , niet gewoon n de misleidlngen des
gezigts, niet zouden gelooven , sneer d n een uur tyds werks to
zullen hebben ont 'er by to komen, terwyl zy zich nog op den
fll nd v n meet d n eeu d g reizens bevinden .
Deeze wonderb re hoogren zyn , v n voor Eeuwen , ileen
bewoond geweest door Monniken en Kluizen rs ; en eene
pl nts, gefchikter tot fzondering en befpiegeling, k n'er op de
wyde Wereld niet gevonden word-,n .
Ortetrent h lf weg op den Berg hebben de Monniken een K1oo$ .
get, n 't welke eene fchoone Kerk of K pdl gevoegd is, n
de Heilige M gd gewyd, De Rykdotnmen , n die Ker!r behooTende, befl nde uit Juweclen, Gouden en Zilveren V ten, ert
geborduurde Kleederen, op onderfcheide tydeu, door Koningen,
I oninginnen en Keizers, gefchonken, g n lien geloof to boveq ,
en kunnen ileen geeven rd of overtroffen worden door de kostb rheden v n die der Lieve Vrouwe v n Loretto .
De kleine verblyfpl tzen der Kluizenn ren, (die eenen Proof,
tyd v n zeven J ren in bet 1,'fooster moeten doorfl ), eer zy'or
Dezjt v n MO-Q11 neettten ,) zyn op dP bopgerg gedggltgtl VIM
V
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den Berg gelegen, in byk ns ontoeg nglyke fpleeten . M r l x
ten wy dezelve met eenige geregeldheid n deren .
My to Montrofol , een Dorp n den Zuidk nt des Bergs en
n den voet gelegen, v n Muilezels voorzien hebbende, ging
ik op reis, vergezeld v n twee Gidfen en myn Knegts . N meer
d n een uur klimmens, l ngs een fleilen en ongeln klyken weg,
en over fchrikb rende hoogten , vond ik eer, plek, ruim genoeg
oin eenige minuuten uit to rusten, en rondsom my been to zien .
M r hoe z l ik u dit verb zende tooneel befchryven ! Hoe
bet wvdflrekkend vergezigt fm len ! Toeu ik myn oog kotl
ftrekken v n bet gezigt beneden , en opw rds heffen , flood
ik nog nicer verrukt. Iiet eerw rdig Klooster trof myn oog, en
bep lde 't zelve, ls't w re, op de zyde des Bergs ; terwyl bier
en d r eenigen Cellen v n Kluizen rs, nog hooger op, uit de
r ve Rorzen uitfl ken ; en , niettegenfl nde bet Klooster zo
n by ons fcheen, h dden wy twee voile uuren werk, voor d t
wy den grond, op welken bet gebouwd is, bereikten,
Eindelyk egter kw men wy 'er. En nu gekomen zynde op
eene pl ts v n veiligheid, w r ik, n de uitgefl ne vermoeienis kon uitrusten, z l ik my v n deeze tusfchenpoos bedienen ,
om een einde to m ken n deezen l ngen brief. M r, dewyl
ik uwe nieuwsgierigheid g nde gem kt heb, z l ik die niet
l uger opgetoogen houden d n tot den n stvolgenden Postd g,
en d n myn verh l vervolgen .
Geloof, myn w rde GRAFTON, d t ik ondertusfchen, met l!e
opregtheid, beu uw Vriend
CHARLES DUCANNON.

TWEE

DE

BRIEF.

B rcelon , Juny

30,
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i\ veel vermoeienis bet Klooster bereikt hebbende, werd ik
ontv ngen door de Monniken, wier post bet toen w s den nkomenden Vreemdeling op to w gten ; zy deeden bet met veel
beleefdheids, en br gten my terflond in een goed vertrek . We] .
h st vetfcheen de Kok uit een der opeub re Keukens, (d r zyn
'er drie : dewyl lle Armen die derw rds komen om bun Godsdienstpleeging of to leggen , drie d gen voor niet onderhoudel:
worden ,) om myne bevelen to ontv ngen, en ze verzorgden my
fober zeg ik ; dewyl in
welh st een foberen tn ltyd ;
Sp nje Lieden v n llerlei r ng zeer onthoudend zyn in hun eeten :
tie t fel v n een Sp nfchen Grooten is, in 't lgemeen , niet
ryldyker, d n die v n een Fr nsch of Engelsch Burger-m n .
Uit myn vertrek, gelegcn in een diepe kloove v n de Rots ,
h d ih bet wyduitgeftrektst gezigr, 't welk men zich k n verhee!den , hot flrekte zich over byk ns h lf Sp nje uit, en zo v,.rre in
de Ilrelrlell ndfche Zee ls !let oog kon reiken .
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Genoegz m uitgerust zynde, en de Rykdommen der Kerk be .
zigtigd, en myn pligtpleeging by de Kloosterbewooners fgelegd
bebbende, m kte ik my gereed om hoogerop to klimmen, en
de ftille 'Hermit gien, op de verhevenfle pl tzen des Bergs ge .
legen, to bezoelten .
Ten dien einde w s ik genoodz kt l ngs een fleenen tr p ,
verfchriklyk fleil, door een groote rotsfpleet op to klimmen . Omtrent duizend tr ppen opgeg n zynde, en geheel vermoeid, w s
ik blyde myn wyk to kunnen neemen in eene kleine opening,
door den tyd uitgehold , hier rustte ik eenige minuuten ; n
eene tweede pooging, die veel linger nhield, doch l ngs een
min fchroomlyken toeg ng, met bogten opg nde, en loopende
n de eerfle Hermit gie .
Ik.bereikte toen een plek, die de befchryving der weelderigtle
verbeelding overtrof. De befchryving, door MILTON v n den Hof
Eden gegeeven, komt n st n din nog beft nde P r dys . De
Myrth, de K mperfolie, de J smyn, en eene groote verfcheiden .
held v n welriekende Heesters, en Bloemen , groeijen 'er llerwe .
gen, zonder eenige nkweeking . De lieflyke geur, welke zy
uitw femden, de helderheid v n de lugs, en de fchoone gezig .
ten, die zich nboden, voerden myne denkbeelden tot eeii hoo .
gen tr p v n verrukking op.
Ik vervoegde my n de eerfte dier flille Hermit gie. Deeze
bezigtigd hebbende, bezogt ik dien d g lle de overigen, ten
get le v n dertien . Zy l gen, op ongelyke ffl nden, verftrooid
op verfchillende uitflekken v n de ruwe Rots . De Jigging v n
eenige derzelven is zeer zonderling ; deeze h ngen tusfchen twee
hooge toppen ; ndere over fchriklyke diepten , derwyze , d t
bet den Vreetndelingen een kelig verblyf fchynt . Een derzelven
trok meer d n lle ndere myne opmerking . Zy h ngt zo loodrecht boven her Klooster, d t, fchoon meet d n twee duizend
drie honderd fchreden 'er v n of gelegen , de kl nk des Orgels ,
en de flem derMonniken, d r gehoord wordt ; niet lleen ls zy
eeu choorz ng nheffen ; m r ls zy een gewoon gez ng zingen .
Eenige der Bewoonderen v n deeze Rom neske verblyven
hidden zich zo zeer v n lles, w r de Wereld betreft, ontfl gen, d t ik geen den minflen groet v n hun kon verwerven . Anderen w ren w r gefpr kz mer, en w s her my .vergund met
bun in een kort gefprek to treeden . M r met een enkelen kon
ik een eenigzins gemeenz tn onderhoud voeren .
N rdem l ik niet ten oogmerk heb, it eene tot kleinigheden
fd iende befchryving to geeven, of v n de Hermit gien, of v n
derzelver Bewoonderen, verder d n noodig is tot eene inleiding
v n de Gefehiedenis v n een deezer Broederfch ppe, (welke ik
u, in myn l tilen Brieve, beloofde) z l ik ze lle voorbyg n,
en my h sten om u een verfl g to doen v n die myne nd gt her
meest trof, en w r ik my her l ngst onthield, uitgelokt door het
beleefd gedr g en her treffend voorkomen v n den w rdigen Be.
wooner .
Dee.
P 3
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Deeze w s de Hermit gie, v n welke men, fchoon geiegdi1 iii
tene diepe en eeuz nme V lel , n den voet v n een der hoogfte
ngen m gezigt heeft . Toeri
bergtoppen, een zeer uitgeftrekt en
lk 'er n by kw in, kon ik niet n l ten, de netheid en nederige
eenvoudigheid, to bewonderen, die, in elk gedeelte v n deezen
kleinen Tuin, den Eerw nrdigen Bezitter kenfehetfte.
Beh lven do Jigging, die ik reeds opgemerkt heb, d t by uitflek ngen m w s, m kte een kleine K pel, een Fontein, een
boogswyze door elk nder gevlogten Wyng rd, con ft tige'CybrO , en de zyden v n zyn Cel met Bloemen en ltoos groene
Gew sfen bezet, deeze pl ts verrukkend .
Terwyl ik bezig w s met deeze fchoone pick gronds to bewon .
deren , opende de Perloon , n n welken dezelve roebehoorde ,
de de r v n zyne Cel, en verzogt, met bet vriendlykst gel d,
't geen ik immer n nfchouwde, d t ik zyn kleine Wooning zoti
intreeden, en w t uitrusten .
Op 't oogenblik d t by verfcheen, kon ik niet_n l ten my getroffen to voelen door de deftigheid v n zyn voorkomen . De
tuwe en flegtit nde kleeding Icon de bev lligheid v n zyn Per.
foon niet vermommen ; noch kon ook her h rtzeer, zigtb r op
zyn gel d, de geregeldheid en bet inneemende v n zyne weezenstrekkeu verbergen . My d gt d t by omtrent de veertig j ren
telde ; d n zyne Kleeding en treurig Gel t k n my bier wel bedroogen hebben .
A n myn Gew d befpeurende d t ik geen Sp nj rd w s, fpr k
by my in 't Fr nsck
n, en verzogt my nderm l, o p . d e beleefdfte wyze , d t ik hem met myn gezelfeh p wilde vereeren , en
eenige ververfchingen neemen, die zyn kleine voorr d opleverde.
Zyne uitnoodiging n m my in, en lets meer d n bloote nieuwsgierigheid bewoog my dezelve to nv rden .
Op dit oogenblik ondervond ik de uitfteekende kr gt der w re
beleefdheid ; die ls met een toverroede terftond lle onderfcheidingen wegneemt, lle kleine in gtneemingen verb nt , en ngen me gemoedsbeweegingen hervoortbrengt, in de h rten v n
Perfoonen onder verfehilfende Lugtftreeken gebooren , en tot dug
l ng volitrekt vreemd v n elk nder .
Gy kunt u ligt verbeelden , d t ik , dus voorbereid, niet veel
s nzoeks behoefde, om her verblyf deezes g stvryen Kluizen rs
in to treeden . Op de bev llig(te wyze zette by my eenige gedroogde Vrugten, in zyn kleinet Tuin gegroeid, voor, en W ter,
zeer koel en fris nit een heldere bron, fpringende uit een fpleet
'nn de Rots, n welker zytle zyne H,rmit gie gelegen w s.
Eer ik de Cel inging, bev l ik myne Knegts en Gidfen onder de
fch duw v n een zichwyduitbreidendeCyprds op eenigen ffl nd
to g n zitten ; deeze dekte hun geheel tegen bet fteeken der
Zonne, Hierdoor kreeg ik vryheid om met mynen G stheer to
fpreeken, en onverhinderd myne vr gen voor to flellen .
De volheid v n myn p pier herinnert my d t ik bier moet fbreeken ; wees egter verzekerd, d t bet niet lung z l lyden, of
ik
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3k herv t d
fgebrooken dr d myns verh ls, om uwe nieuws .
gierigheid OTIlieuw to verg sten . M r denk, w rde GRAFT ON ;
fl t deeze belofte niet z l vold n worden, of gy moet, v n tyd
tot tyd, my uwe gevoelens melden over 't Been ik u mededeel,
en desgelyks myne nieuwsgierigheid voldoen', door een berigt,
v n 't geen 'er d glyks voorv lt, onder onze Kennisfen n de
overzyde der Zee . IL blyf, &c .
DERDE

BRIEF .

1k g zitten, GRAFTON, om myn verh i to vervolgen .
I-let gefprek tusfchen my en den Heremiet liep, in 't eerst, over
lgemeene onderwerpen ; welh st egret ontdekte ik d t een eel.
z nl en fgezonderd verblyf ltoos zyn lot niet geweest w s ;
m r d t by, ten eenigen tyde , deel genomen h dt in de ngen mer tooneelen des leevens, -en zelfs in een hoogen kring . Zyn
Geboortel nd, befpeurde ik, w s lleen de pl ts niet geweest
w r by zich onthouden h dt. Hy icheen een doorkneede kennis
to hebben v n de St tkunde veeler Europifche Hoven , en fpr k
met veel v rdigheids over de Zeden en Gebruiken der Inwoonderen v n verfcheide Koningryken .
D t deeze wyduitgeflrekte kunde , zo zeldz m in een Sp nj rd, myne nieuwsgierigheid meer en meet g nde m kte, behoef ik u niet to zeggen . N d t ik de ngeboodene ververfchingen genomen h d , verzogt ik hem d t by my de reden
wilde zeggen, w rom by de woelige tooneelen der Wereld ver •
l ten h dt , dewyl 'er eenige buitengewoone Iotgev llen hem
moesten bejegend zyn , om, zo vroegtydig,= tot de eenz mheid
to befluiten .
Ik liet voor myn verzoekeene veronti'chuldi .
ging g n, wegens de vryheid, welke ik n m ; hem verzekerende, d t myne vr g niet ontftondt uit eerie onbefchofte nieuwsgierigheid, m r uit een h rtgrondigen wensch, om to deelen in
de bel ngen v n een Perfoon, wiens lot ik, nit deeze oogenbliklyke kennis, niet kon n l ten my n to trekken .
1k h d myn verzoek niet ngedrongen, of d t il tlyk genoe .
gen, 't welk tot bier toe op zyn gel d fpeelde, verdween, en
nduidde ,
eene betrokkenheid , die her diepstg nd b rtzeer
n m de pl ts in . Dic egter verminderde iniets v n zyne beleefdheid, noch kon ik eenige blyken befpeuren v n mish gen gemengd
in zyne droefgeestigheid . N een diep geb lde zugt , fpr k by
my dus n . (Doch w r zou ik niet wel wille geeven GP AFTON !
Icon ik u, met woorden., de onuitfpreeklyke bev lligheid welke
ryn gel d nn m . en de uitdrukking zyner oogen, terwyl by,
met wederzin, de volgende cveigering deedt, mededeelen .)
„ Vergeef my, vriendlyke Vreemdelingl indien ik wensch to
verbergen en in vergeteluis to begr ven, zod nige gebeurtenisfen, wier herdenken myn h rt v neen fcheurt . Schoon 1k n uw;yks den hoogilen tr p des leevens beklommen heb, hebben 'er
P 4
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nogth ns, in d t Ieevensperk, veele omfl ndigheden pl ts ge.
greepen, die my lcoos moeten fpyten,en veele w r over ik lle
uuren berouw z l betoonen. Ik wensch geene denkbeelden to
verleevendigen , die , fchoon zy nimmer nit myn h rt kunnen
worden uitgewischt, ik zo zeldz m ls mogelyk voor myne geheugenis roep .
6 LEONORA! 6 LEONORA! dierb re, engelgtige, ongelukkige Schoone! Uw geliefde n m wekt l myn
boezemleed op, en, met myn boezemleed, ontw kc myn misdryf!"
N eenige oogenblikken in ged gten verzonken gezeren re
hebben, voer by dus voort .
„ Verfchogn , myn Heer :
deeze vervoeringen , en dring my niec verder om de oorz ken
d rv n to melden . Beleefdheid en verl ngen om to verpligten,
erken 1k, dringen my, om ze voor u to ontvouwen ; de ndoening, op uw gel t to leezen, fchynt ze v n my of to vorderen,
en belooft my uw tederh rtigst medelyden ; m r de Gefchiedenis
myz}er elenden is l ng, en vordert, om verh ld to w rden, meer
tyds , d n een reizend Bezoeker deezer eenz me wykpl ts ,
w rfchynlyk, z l over hebben."
Uit myne oogen ziende, d t vrees v n iloorenis to geeven lleen myne tong wederhieldt, vervolgde by, zonder n eene herb ling v n myn verzoek to w gten . , Indien gy in uwe begeerte
volh rdc , l ten d n uwe Bedienden n het Klooster beneden
g n ; dewy] 1k, door de bekrompenbeid v n myn verblyf, bun
geen pl ts k n inruimen ; en eer zy op morgen wederkeeren, z l
1k tr gten uwe vriendlyke nieuwsgierigheid, door cen verh l myner lorgev ilen, to voldoen . "
Ik bed nkte den Kluizen r voor deeze beleefdheid, en ging
om de noodige bevelen
n myne Bedienden to geeven . Vbbr
d t ik opkiom, reeds vervuld zynde met eerbied voor de Godvrugtige Bewoonderen deezes Bergs , en ten vollen overtuigd,
uit het openh rtig voorkomen en het gul onth l myns nieuw verkreegen Vriends, d t ik niets v n een zo heusch Perfoon to vreen to
zen h d , m kte ik geene zw righeid zyne uitnooding
neemen , en den n gt , in zyne Hermit gie door to brengen ,
fehoon geheel lleen , hoewel by my geheel onbekend, en de pl ts
zo fgefcheiden w s.
Wederkeerende, vond ik hem zitten in diep gepeins, ls of by
in zyne ged gten gev llen omh ]de , welker melding hem h rd
vie] ; doch by myn intreeden bern m by zyne gewoone beleefdxen, in deezer voege .
i eid , en begon , zo r s wy gezeten w
„ Myn N m , fchoon , volgens de Kloosterregelen th ns ver nderd in dien v n V der ANTONIO, w s eertyds DON ALONZO CORDONA, een n m, die geenszins den l gflen s ng bekleed onder
lien des Sp nfchen Adels,"
M r, dewy] de Gefchiedenis veel beter z l vloeijen , ls ik de zelve in den derden Perfoon mededeel, en zonder dien zweem
v n Egoismus, welke het oor moet kwetzen, ls men lets verh lt zo ls hot uit deli mond des Spreekers korut i en in fleerie
v g

OORSPRONGLYKE BRIEVEN UIT SPANJE.

211

v n den edelen Verh ler to l ten zeggen : Ik deed dit, ik deed
d t, z l ik fchryven DON ALONZO deedt zulks . Door deeze fchtyfwyze z l ik tevens de vryheid bekomen om zod nige befluiten to
trekken, en in het verh l eenige befchryvende verfr ijingen to
voegen, die met geene voeglykheid in den mond v n DON ALONzo kondert gelegd worden . - Ik weet niet, of ik , door deezen verh ltr nt , bet verh l niet min bel ngryk z l m ken ;
m r, dewyl ik ten vollen overtuigd ben, d t uwe gevoeligheid
v n h rt de myne even rt , twyfel ik geheel niet , of gy zult
deel neemen in bet lot v n den edelen en ongelukkigen Held der
Gefchiedenisfe , fchoon u pier mede gedee1dj met zyne eigene
woorden , en, fchoon het boven 'c bereik v n myn veriWiogeth
is, u een evenm tig denkbeeld in re boeiemen, v n de be'' l•
n my monlige en h rtroerende wyze, op welke by dezelve
deling mededeelde .
N deeze Voorberelding, z l ik in mynen volgenden Brief,
DON ALONZO'S Gefchiedenis
nv ngen ; intusfcken blyf ik w r
de GRAFTON, &C .
('t Vervolg by de eerffe gelegenheid .)

DE TWISTENDE WYSGBEREN VOOR EEN ONBEVOEGDEN REGTER.

M

(Eene w re Gefchiedenis.)

M OLIERE muntte niet lleen
ls Blyfpeldichter en Afteur
uit, m r h dt, v n zeer vroeg, zich ook op Wysgeerige
Weetenfch ppen toegelegd . Hy betoonde zich, ltoos, een voEyverig Voorfl nder v n CARTESIUS , vn ger kte deswegen menigm l in redenfiryd met eenen CHAPELLE , die GASSENDL nkleefde .
Met elk nder op reis in een v rtuig zittende, ger kten zy toev llig in 't gezelfch p eens lids v n de Minn ebroeders- Orde , en,
n r gewoonte, n 't oude gefchil . „ Ik kies," fpr k MoLIERE, „ deezen eerlyken P ter tot Scheidsm n ; d t by beflisfe ,
• of het Stelzel v n CARTESIUS niet onvergelykelyk vernuftiger
„ is , d n lles w t GASSENDL voortgebr gt heeft , met ons de
• de Droomen v n EPICURUS voor to pr ten . Zyne Zedekunde
• k n even door den beugel ; doch het overige betekent niets :
• is 't niet w r , P ter ? " -.- Deeze be ntwoordde het met
een mompelend hnz ! hm ! De beide Wysgeeren beflooten 'ult
zyne deftige houding, welke by nn m in dit onzeker gemornmel , d t by wel der z ke kundig w s ; doch uit voorzigtighgid
zich buiten het gefchil wilde houden .
CHAPELLE, die het hm, hnt, voor eene goedkeuring v n moLIERE'S zeggen opn m, fpr k : „ w rdroes, lieve P ter! 1QOLIR.
• RE moet Loch toefl n, d t CARTESIUS zyn Stelzel lleen heeft
• uitgevonden ls een Werktuigkundigen, die een fchoon werk,, twig
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twig verv rdigt ; zonder zich to bekommeren , of men 'cc
vervolgens gebruik v n z l kunnen m ken , d n niet, Het
Stelzel v n then Wysgeer loopt
n tegen veele verfchynzelen in de N tuur, welke die goede M n niet vooruit gezien
h dt." - De Kloosterbroeder herb lde zyn oude hrn I
hm ! en fcheen de zyde v n den l tstipreekenden to kiezen.
MOLIERE , moeilyk over deeze fchynb re zegepr l zyne:
P rtye , verdubbelde zyn yver in bet beflryden v n GASSENDI ,
en ger kte in zulk een vuur, d r de ontftelde Kloosterbroeder
zich gedwongen z g, 'voor de derde keer bet deftig hm ! hm
uit to boezetnen, 't geen de llryd, ten voordeele v n MOLIERE,
fcheen to beflisfen .
CHAPELLE begon ook driftig to worden , en , om den Regter
tot ndere ged chten to brengen , zo flerk to fchreeuwen, d t
diens gem rigdheid n 't w itkelen ger kte . „ Ik fl , voor
• een oogenblik toe : " zeide CHAPELLE, „ d t CARTESIUS onder
• lle Menfchen bet beste gedroomd heeft ; in r, w r duivel j
• by h dt zyne Droomen v n over l gefloolen , en d t is niet
• eerlyk ; niet w r, lieve P ter? "
De Kloosterling, die
g rne lles toeftemde , geeft, op nieuws , zyne goedkeuring
door hm ! hm ! zonder een enkel verfl ub r woor¢ to fpreeken . - MOLIERE wierd hoe l nger hoe heeter, en k tfle dit
zelfde bewys zynen Mededinger toe .
De beide Wysgeeren verlooren lle bed rdheid , en bun
redentwist ver nderde in fchelden, gep rd met de hevigfte ge.
b ren . Onder dit woelen , bereikten zy bet Minnebrocders
Klooster . De Kloosterbroeder verzogt verlof , om uit hot
V rtuig to mogen h ppen , bed nkte zeer beleefd voor de eer
bun's gezelfch ps, onder betuiging v n zyne hoog chting voor
hunne grondige Geleerdheid . Hierop h lde by den Reisz k
v n den Schipper, en ging n l nd . Zy z gen nu, d t bet een
Leekebroeder w s, die de gifren voor bet Klooster h lt opge.
z meld ; op bet kenteken d t hem ls zod nig onderfcheidde ,
h dden zy, in de hitte des Wysgeerigen gefchils, geen gt geil gen . Beiden z ten zy befcb tnd over zulk een onnutten
Itryd , gevoerd in tegenwoordigheid v n een Mensch , die 'er
niets ter wereld v n begreep : een geruime wyl keeken zy elk nder fpr kloos n. Eindelyk v tte MOLIERE bet woord, en
br lt tet flilzwygen f, met den Tooneelfpeeler BARON , die
mede in 't Gezelfch p geweest w s ; doch, nit befcheidenheid,
nog jong zynde, zich niet in den flryd gemengd h lt, to gemoet to voeren : „ Leer hieruit w r bet ftilzwygen , of een
• niets beduidend hm! hm! doet, ls bet op zyn tyd wordt in
„ Ln 'gy MOLIERE ," fpr k de mis• gt genomen,"
noegde CHAPELLE : „ woes ltyd zo flim om my n to hitzen,
• d t ilt my uitl te in bet gezelfch p v n zulk een Ezel, die
• flier weet cc oordeelen , of ik gelyk d n ongelyk heb Een
• g nsch uur heb ik myn long vermoeid , zonder its to vor, derdn."

•
•
•
•
•
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(Uit bet Engelseh.)

rotsheid is zo onbeft nb r met w reGrootheid, ls School_L
met w re Geleerdheid . Het ft t niet ltoos in de
in gt v n verkreegen Rykdom, 't gebrek
n Geboorte, of eeue
goede opvoeding , to verhelpen . L gheid v n denkwyze, en
ngem tigde grootheid, zullen zich, by veele gelegenheden ,
verr den , en toonen, d t do herkomst v n die zich veel N t
voorft n , in de d d, verre to kort fchiet by 't geen zy voorwendr . Niet zelden ook ontmoet zy vernederende fl gen, en
niet onverdiend , gelyk het volgende voorv l uitwyst .
Een D me, op welke de gegeevene befchryving ten volleh
p st, merkte onl ngs, in eels vol gezelfch p, op, „ d t, h rs
• oordeels, 'er drie foorteu v n Menfchen w ren, de Adel, de
• lYtiddelll nd, en de Diensiboden of het Gemeen ; zy mogten,
„ h rs inziens , verdeeld worden in Porcelein, Engelsch ll rdeene wyl n
bet m ken v n
• sverk en Keukengoed!" deeze fchoone verdeeling en de met veel zelfsbeh gen uitgeboezemde vergetyking , bev l zy den Knegt , die in de k mer
diende, de Min beneden to roepen, en to bel sten, d t zy het
Kind mede fbr gt .
Deeze Knegt, geftoord over de even .
gem kte onderfcheiding, vervoegde zich beneden n den tr p,
en riep, met eeue ftem i1erk genoog om v n bet geheele gezel.
fch p gehoord to kunnen worden , Keukengoed! breng het kleine
Porcelein beneden!
In de k mer to rug keevende, bedreig.de hem zyne Meesteresfe, d t zy hem wegens zyne onbefchoftheid
veelligt den z k zou geeven . „ In de d d, Mevrouw ," fpr k
hy, „ gy kunt die moeite wel befp ren : w nt ik g onmidde .
„ lyk heen i"

'

t
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eloof n Spook en Geest
G Word heden , op zyn meest,
Voor flegts w t beuzel-pr t v n 't Domfte Volk gehouwen .
Doch dit w s Heeds zo nier ;
Gelyk men blykb r ziet
In 't Sprookje, d t ik th ns de vryheid neem to ontvouwen .
All rd, zo vlug ls jong
En wel befpr kt v n tong,
Verliefde eens op een Weeuwtje, een ryk, dus lekker, brokje :
Ryk w s Zy - zulks bleek kl r :
En, fhoon ruin festig j r,
Ouk nog l vlug - lth ns - zy llep nog zouder ftokje .
Hy vre4 H r
en n tyd,
Ell de klyk ook w t ftryd
(W nt
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(W nt niem nd zegt fluks j , op 't ituk v n wehrmin vr gm)
Verkreeg de Kn p her j
V n zyn Dulcini ;
Zo d t zyn liefde-zon , met luister, konde d gen.
De z k dus verre kl r,
Deedt nu her deftig P r
Ged gten' rn ken om zich Krist'lyk t' f m to fnoeren.
D n
eer zulks pl ts vend
z g
All rd, op zeek'ren d g,
Zich v n -een Vriend bezogt, die deeze t l dorst voeren .
• Hoe nu! zult gy Uw jeugd
• Uw leevens beste vreugd,
• Om flegts her geld lleen, n zulk een voorwerp geeven?
• Verbinden door den trouw
• Ann znlk een oude Vrouw?
• Vergeeten vobr pen liefde, Uw liefde w rd, -te leeveir!
• Hoe! z l de dorst n r Geld,
(„ Die zw kke zielen kwelt -)
• Her eerryk minnen, d r de jeugd voor is gebooren,
„ Die huwlyks-lust
die troost ,
„ Die Ouderzucht om kroost,
• Die ons zo eigen is, in U geheel verfmooren?
„ D r l verz ken doen
• Uw gierigheid ten zoent
• Zult ge U tot fch nde zyn, j mooglyk ter vervloeking ?
• L t f! kies uw gelyk!
• Zo geeft gy eed'ler blyk,
„ D r ge uwe pligten mint -- th ns brengt ge u in verzoeking ."
All rdus ntwoord w s
• Myn h rtvriend gispt to onp s,
„ Dewyl by 't doe! niet ziet w r op ik fl to mikken .
• Hoor - 't Weeuwtje is ryk, doch oud
• Twee j ren flechts getrouwt
„ D n flerft ze,en . . . 'k zeg niet meer _ Hy moetmy nietverklikken ."
Hier tegen gold geen woord ;
Doch 't Sprookje gn t dus voort.
Zo r s All rd ontviel flegts voor then tyd to p ren,
Schreef de kw d rte Geest,
Die $op'l r w s geweest,
Iog gter 't tweetje een o - Een Echt voor twintig j ren.
Ten Plot word nog gezegd,,
D r ook zo l ng deez' Echt
Geduurd heeft, en niet einde ls met All rdus leeven.
't Is kw d, d t Spook en Geest
Niet meerder word gevreest Dit Sprookje w s drs goed, om th ns ook let to geeven .
PANDERS .

ME NG EL WE R K,
TOT rRAAYE LETTEREN, kONSTEN EN WE$TENSCI-IAPPEN,
EETREKKELYK .

GED4GTEN OVER WYSBEGEERTE , GODSDIENST EN GODGELEERDHEID , v n den Heer Abbe LAMOURETTE .
l Religion , qu nd on l tourne
On rend tin m uv is fervice
contre l Philofophie,; elles font f ites pour s'unier ; c'e/l contre
!g Theologie que l Religion dost cornb ttre , & lloys ch que
comb t que llvrer l Religion, fer une vt3oire .
BONNET .

en gelooft , in 't igemeen , d t de ftelzels v n
godsdienfligheid, die, zints een h lve Eeuw, llerM
wegen , zo veel ing ngs gevonden hebben , inzonderheid
On-

in Fr nkryk, lleen de vrugt zyn v n de poogingen, welke de Vrygeestery ten lien tyde heeft ngewend om de
kn gingen v n bet befchuldigend Geweeten to llillen, en
de vrees voor bet Toekomende to verb nnen ; m r dit
vermeend bel ng der Ondeugd is lleen eene ondergefchikte oorz k der Ongodsdienitigheid .
De ls een Leerftelzel voortgepl nte Ongeloovigheid
heeft den eerften oorfprong in den h t, dien eenige denkende fchr ndere Verlt nden hebben opgev t tegen eene
Godgeleerdheid, die de Dwingl ndy wettigt, die den trots
n lle de Volken
der met M gt bekleeden fireelt , die
der A rde de h rde wet voorfcbryft, om bet juk der Sl vernye to dr gen, en den mond der belle opent onder de
voeten v n wie tot zynen Medemensch durft zeggen ,
Ivy zyn vry .
De Schryvers , met den n m v n Ongodsdienfligen be .
fempeld , w ren in de d d St tkundige Wysgeeren , die
Been nder oogmerk h dden, d n om bet St tsbeftuur v n
Fr nkryk op onwr k- en onwrikb re gronden der M tfch ppye to vestigen . Hoe meer zy zich vervuld voelden
met verontw rdigingtegen do boos- en fch ndelykheden v n
eene dwingel ndfche Regeering, over een Volk, zo w rdig
vry en gelukkig to weezer. , hoe meer zy zich moesten
MENG . 1791 . No . 6 .
W Q
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w penen met lle kr gt v n Rede, ont lle Leeringen, die
tic M gt der Dwingel nden vestigden , en bet Volk blind
hieldt, to beftryden .
Indien , by de eerfte eifchen der Wysbegeerte , en toen
bet licht v n kennis over Fr nkryk opging, de Bedien rs
v n den Godsdienst zich geh st en bevlytigd h dden om
hunne I.,=rwyze to fchil ken, overeenkomitig met den geest
der Vrylle'id en die v n bet Eu ngelie , zou de Wysbegcerte, in ftede v n zich tegen bet Geloof n to k nten,
t n 't zelve een onomverftootelyk fteunpunt gegeeven, en
de treffendite , zo wel ls ontz glykfte, overeenitemming
zou pl ts gegreepen hebben , tustchen die in den Are p gus Whet woord voerden, en de Bedien rs des Tempels .
D n h dt bet fchild der Rede bet heilig Teken des
Christendoms bedekt ; d n bet Licht der Menfchelyke keunis Jich gewend n , en geboogen voor, d t der Openb ringe, ls de eeuwige Regel v n Regt, en de onbedorvet .e
ooriprong v n lle wysheid .
M r, ongelukkig, hebben de Bedien rs v n bet Eu ngelie, ls nit de hoogte, een onverzoenb ren Oorlog verkl rd n lle Leeringen , ftrydig met hunne bel ngen en
mct hunne vooroordeelen . Zy hebben een h tlyk denkheeld gehegt ,
n lles w t her Vernuft deezer groote
M nnen, die onze Eeuw tot eere flrekken, bybr gten om
zich to verzetten tegen den vloed v n menschlyke dw lingen , tegen her misbruik v n den Godsdienst , en den
overheerfchenden invloed v n Godgeleerde Overleveringen .
Zy hebben het Volk geleer rd, d t de Dwingel nden der
A rde hunne M gt v n den Hemel h dden , en d t bet
enkel denkbeeld, om zich tegen Onderdrukking to verzetten , 't zelfde w s ls zich tegen God n to k nten . De
Priesterfch p , geroepen om den Meufchen voorbeelden op
to leveren v n Nederigheid, Goedertierenheid en Z gtmoedigheid , werd trots , onverdr gz m , vervolgziek . Dit
zette dezelve
n , ow tegen de Verdedigers der Volksregten de ftrengheden des Gez gs to gebruiken , dit deedt
hun ontelb re keeren de kerkerdeuren ontfluiten , en
Menfchen , die niets nders ged n h dden, d n de Regtv rdigheid in to roepen , en de Rede in h r wettig gebied to herftellen, in de gev ngenis werpen .
W t is bet gevolg geweest v n eene zo onregtv rdige
h ndeiwyze ? D t , 't welk ltoos pl ts grypt , w nneer
drift zich by tegenipr k mengt. Zo r s die Wysgeereu
z gen, d t de Priesterfch p bep ld voorgenomen h dt om
de
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de Aristokr tifche denkbeelden v n de Godgeleerdheid in
het weezen v n den Godsdienst to mengen , hebben zy
opgehouden het Eu ngelie v n bet Bygeloof to onderfcheiden . Meer gedreeven door de begeerte , om de wereld
v n de yzeren boeijen , welke dezelve kwelden , to ontfl n , d n getroffen door de noodz l:lykheid , om de
Heilige W rheden to eerbiedigen , hebben zy de geheele
beer nget st , welker misbruik de fterkte der Dwmgel nden uitm kte. Zo ziet een Hovenier een n deelige
pl nt , die zich om den ft m v n een goeden boom flingert ; en , n
vrugtlooze poogingen , om dezelve of to
zonderen v n den boom , w r mede zy zich ls vereenigd heeft , neemt by bet befluit , om , vergeetende hoeveel die boom hem w rdig is , denzelven to vellen, en
verdelgt, om bet kw de to vernietigen, bet goede teffens .
Nooit heeft men den Godsdienst geh t, om 't geen dezelve is ; men heeft geftreeden tegen 't geen 'er niet toe
behoort . Men befchuldigt de Wysbegeerte v n den v l
des Godsdiensts, de ffch ffing der Priesterfch p , in lle
Godsdienstoefening gezworen to hebben . Men heeft voorfpeld , d t , indien de Wysbegeerte immer zegepr lde ,
bet ged n zou weezen met bet Christendom . D n de
Wysbegeerte , wel verre v n h r vermogen tegen den
Godsdienst to werk to ftellen , gebruikt het zelve t'eenem l tot Hervorming v n bet Christendom , en v n de
Priesterfch p .
GEDACHTEN VAN ERNEN LEERAAR, BY HET EEKLIMMEN
VAN DEN PREDIKSTOEL .

is ik den Predikftoel beklim
n v n eenen
houden, d n neem ik den perfoon
A
V der, en Vriend, v n myne Hoorders . Ik herinner my,
, om eene Redevoering to

hoe dierb r hunne zielen zyn in de oogen v n God , en
hoe veel 'er den w ren menfchenvriend n gelegen zy ,
n den rbeid en het
d t bet hun wel g . Ik gedenk
lyden v n onzen Grooten Verlosfer, 't welk Hy heeft uitgeft n, om hen v n de zonden vry to m ken, en in bet
bezit v n de z ligheid to ftellen . Ik gevoel den troost en
bet genoegen, 't welk de bezitting v n het hoogile goed,
de verzekering n melyk v n bet Godlyk welbeh en , en
n de menfchen gee ft , en ik
v n zyne Voorzienigheid ,
br nde v n begeerte, om dit hell n nderen mec to deeQ
len,
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len , en l ngs then weg hun weldoener te .worden . Ik
reken my j door het bevel v n God, die myn Heer is, en
nit erkentenis v n l het heil
n my geichonken t verpligt,' om lles w t in my is, ter bereiking v n zyne verheven oogmerken, toe to brengen . Ik befchouw myne
'Hoorders ls menfchen , die eon good vertrouwen in my
Ilellen , en n my de bezorging v n hun dierb rst kleinood , hunne onilerflyke ziel, hebben overgegeeven . _Zy
beminnen my , zy hebben my veele wezentlyke dienflen
beweezen, en wy leeven in eene vertrouwende vriendfcli p
'met elk nder ; ls ik d n tot de Verg dering fpreeken z l,
zoek ik myne V der- en Broederliefde jegens myne Hoordeis , zo wel , ls mynen yver voor de z k v n God in
beweeging to brengen . Ik flel my den zond wr voor : ls
eenen verlooren Zoon , wiens ongeluk ik betreur, en welken ik g rne op den weg der deugd , en v n zyn w r
geluk, to rug zou brengen Ik befchouw een Kind v ts
God ls mynen brooder , ik gevoel een zekere eerbied en
tederheid jegens hem , en ik leg my toe om hem goeden
r d to geeven, hoe by zyn geluk bevorderen en vereeuwindoeningen ingeeven, zeg
gen k n . Alles w t my doze
ik hun , en deze is byn myne geheele redenkunst : weg
'd n met lle ydele woorden, -welke ter ftichting niets toebrengen, en v n welke wy,ten geenen d ge, eerie gedtichte
rekenfch p zullen moeteit geeven . Weg met den ydelen
toeleg, om zyn vernuft, geleerdheid en wclfpreekendheid,
to doen fchitteren , en l ngs dien weg bewonderd en gereezen to worden . Weg met de begeerte, om door vleiende woorden voordeel to beh len, of zich to wreeken, zynen Gcest nit to l ten , zyn nzien to doen golden, en
heerfch ppy to voeren over de confcientien der menfchen .
Deze oogmerken en h rtstochten verv lfchen de geestelyke
welfl)reekendheid, en demen vergift en dood nit den mond
v n eenen Reden r, die niet d n leven en zegen demen
moest.
M r , dit gevoel der liefde Gods en des n sten , dit
v n h rte to prediken ; is de ngen mfle z k der wereld , en eene w rdige bezigheid v n eenen menfchen
vriend . Hy ziet rondom zich eene menigte v n menfchen,
welke v n zynen mond fh ngen : by befluurt hunne gemoederen, en is genoegz m de ziel v n lle zielen in de
Verg dering . Zy geeven lle cht op hem , en by heeft
niet nodig hun de opmerkz mheid
n to beveelen , en
hen tegen het il pen to w rfchouwen ; zyn voorflel zells,
de r
p
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d r het flerk en n druklyk is, is de kr gtigll:e opwekking ;
het houdt ooren en oogen open ; by bemerkt eene beweeging order hen ; hunne oogen vloeien v n tr nen over ;
lle zyn ze met bet onderwerp ingenomen ; by eindigt ,
en zyne Hoorders zyn vervuld met eene levendige kennis
en overtuiging v n de w rheid , welke by heeft voorgedr gen, en met een v st he(luit, om voordeel met zyllen
r d to doen . Hy wint de liefde, de hoog chting en het
vertrouwen, v n zyne Hoorders, men befchouwt hem ls
eenen V der en Wend, zy~hebben gelykelyk eerbied en
liefde voor hem, en w nneer 'er Un tegen hem is, zyn 'or
wel tiers , die hem verdedigen . Het geeft hem een onuirfpreekelyk genoegen , d t by nuttig m g zyn in zynen
kring, en zich vereenigen met de t l v n P ulus : „ hierin
• oefen ik my, om eene onergerlyke confeientie te heb• ben voor God en voor de menfchen ." Een enkele blyk
v n de Godlyke goedkeuring over zynen rbeid , zou by
voor lles , w t de wereld heeft , niet misfen willen .
D n g t het hem n r, den wench v n 4yn h rt , ls
by tot zyne Hoorders zeggen m g , „ gy zyt myne blyd• fch p en kroone, in den d g v n Jefus Christus ."

R

MYN HEER!

eeds zedert l ng overtuigd v n bet nuttig gebruik der
Ele riciteit in verfchill nde gev llcn der Pr Etifch:
GENEESKONST ; wierd 1k
ngemoedigd, de verz melingen
dyer fchoone \V rneemingen, met dezelve in Holl nd gem kt, door deeze kleine Vert ling to vermeerderen ; to
meer , d r ik hier gelegenheid h d , door een gep ste
nwending v n dit inderd d voortreffelyk middel
de
w rheid v n de meeste derzelve bekr gtigd to vinden : zo
UEd . , ten einde
n dit oogmerk to voldoen, deeze in
UEd . ge cht \Veekbl d een pl ts geliefde to vergunnen,
zoudt UEd . verpligten, die de eer heeft zip , met chting tc
noenien
Myn Heer l
UEd . Dienstwillige
M rbourg,
Dien r,
den 20 M rt ,
O s K A nI P .
1791Q 3
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WAARNEEMINGEN DER GENEESRUNDIGE ELECTRICITEIT, IN VERSCHILLENDE OMSTANDIGHEDEN ; NAAR.
HET ENGELSCH VAN JAMES FERGUSON, DOOR
D . L . OSKAMP , Phil . Doe . & Med . Stud.
Geneeskundige Proeven op Lyders, die en volkomen, en
gedeeltelyk, geneezen zyn .

E

en Meisje v n omtrend zeven j r, behoorende tot bet
Vondling-Hospit l to Londen, h d zod nig een verftyfdheid in lle de Spieren v n h r lich m , d t , ls
men h r nr kte , zy meer n r een dood, d n levendig,
mensch geleek ; h r k kebeenen w ren geheel geflooten ,
en zy w s zeer fterk verm gerd . N d t zy een m nd
in deezen elendigen toeft ud geweest w s , en geen hulp v n
eenige Geneesmiddelen bekw m , ordonneerde h r Dr.
WATSON, geele&ifeerd to worden ; w r mede men begon
omtrent bet midden v n November, en d r mede by tusfchenpoozing voortging , tot de volgende J nu ry , w nneer ieder deel v n h r lich m volkomen buigz m w s,
en gereed fond h r wil to volvoeren ; zo d t zy kon
f n , g n en loopen , gelyk ndere Kinderen v n h r
ouderdom. Ik w s by bet gev l tegenwoordig , toen dit
verh l in de Koninglyke M tfch ppye wierd voorgeleezen , bet welk ook n derh nd is bekend gem kt in bet

53J1e Deel der Philofophifche Verh ndelingen .
De Heer JAEL ABERTS, Profesfor in de M thefis to Gene .
ve, m kt gew g v n de Geneezing eener Beroerte,
n den
rm v n cen Slootem ker , welke 15 j r geduurd h d ,

en veroorz kt w s door den fl g v n een h mer . Hy trok
geft dig vonken uit den beroerden rm , en zond nu en
d n een ele&ique fchok door denzelven .
De Heer WILSON gen s, door de elee'triciteit, een Vrouw
v n eene doofheid, welke 17 j r geduurd h d ; doch verh lt tevens bet zelfde
n zes ndere insgelyks doove
Perfoonen beproefd to hebben, zonder eenig goed gevolg,
De Heer LORET, een bediende v n de C thedr le Kerk
to Worcester (*), verzekert, d t de Ele&riciteit byn een
fpecificq middel is in lle gev llen v n een ferke pyn ,
hoe s ng dezelve ook reeds mogte geduurd hebben in een
(*) LO ET'ss
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ls in zw re Hoofdpyn ,
eenig deel v n bet lich m ;
h rdnekkige T udpyn, bet Voeteuvel, en lle ziekten die
n r Jicht gelyken : om echter niet onredelyk to fchynen ,
door to veel v n zyn Vertoog uit to fchryven, z l ik den
Leezer n r'het Werk zelf verwyzen, bet geen zeer onzydig gefchreevcn is .
De Eerw rde Heer WESLEY heeft de m nier v n den Heer
LORET gevolgd : by verh lt nooit een voorbeeld gezien
to hebben, w rin de ele&ique fchokken nm nkeerden de
lled gfche en nderend gfche Koorts volkomen to cureeren ; j zelfs verzekert by, d t hier door de Blindheid geneezen, en bet Gehoor is weder gegeevcn
n een M n, die
doof gebooren w s . Hy betuigt hierdoor kneuziugen, loopende zweeren, en een beroerte, in de tong, geholpen, ook
bet gr veel uit de Nieren getrokken, to hebben . In zw re
fluiptrekkende gev llen meent by, d t de Lyder eerst eenvoudig moet geeleLtrifeerd worden, op zyn minst een h lf uur
des morgens en des vonds, d n kleine vonken v n hem
to trekken , en d r n
hem fchokken to geeven , zw kke
of flerkere , n r de omfl ndigheden zulks vereifchen , ltoos echter met kleine beginnende . Deze m nier fchynt
zeer gefchikt, en de Eerw rde Dr . PRIESTLEY merkt to
recht
n, d t, dewyl de EleEtriciteit een zo goed gevolg
geh d heeft, in de h nden v n hun die in de Pr ctyk onkundig w ren , en v n welke gevolglyk k n veronderfleld
worden niet ltyd een goed onderfcheid tusfchen gev llen,
w r dezelve met of zonder vrucht k n
ngewend worden , gem kt to zyn, bet to bej mmeren is, d t dezelve
niet meer door kundige Dodtoren is ge ppliceerd geworden (*) .
Dr . ANTONIUS DE HAEN verh lt, in zyne R tio Medendi,
( ngeh ld door Dr . PRIESTLEY,) (1-) een der meent be .
roemde Artzen v n onze tegenwoordige Eeuw , d t bet
hem nooit gemist heeft een Beroerte , of verflyving der
Leden , v n welke oorz k dezelve ook ontfl n mochte
weezen , door de Eleltriciteit to geneezen, met een vootbeeld v n een byzonder gev l v n deezen
rt, omtrend
de geneezing v n een Perfoon , door tien Schokken . Hy
verzekert ons echter, d t bet hem geheel en l mislukte
in een verdonkerdheid des Gezichts . en in een flyven Nek ;
lsmede bet nooit to moeten ppliceeren
n een Zw nge
(*) PRIESTLEY'S History of Electricity, p . 419- nd 422 .
(t) Ibid .
Q 4
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gere Vrouw ; zoo ls ook VERATTI r dt, bet volflrekt
to vermyden in lle Venerifche kw len .
W t my bel ngt, ls no- zeer jong zynde, k n ik derh lven nog weinig bybrengen ten nzien v n d t gedeelte
derEleclriciteit, w t de Medieynen betreft ; zo verre echter
ls ik ondervinding geh d hebbe, z l ik zulks bier myne
(Engelfche) L ndgenooten nbieden .
Een Vrouw, welke zeer flerk kl gde over pyn in h r
M g, kw m by my om geeleflrifeerd to worden .
1k
g f h r lleen een ichok dw rs over de M g, w nneer de
pyn terflond verdween : doch den volgenden d g kw m zy
weder, en kl gde my, d t ik de pyn h d gedreeven v le
h r M g in een v n h r T nden, w rdoor zy een fmertelyke T ndpyn gevoelde . - Ik g f h r toen een flerke
fchok door h r T nden en T ndvleesch, w rn de pyn
verdween . - Zy betuigrle my een week d r n zeer
wel to zyn, en niets meet v n h r voorige kw l befpeurd
to hebben . ---- 1k heb d rn dezelfde proef ged n n
verfcheide ndere perfoonen , die insgelyks met T ndpyn
gekweld Nf ren , welke zich lle zeer fpoedig herfleld z gen, uitgenoomen drie, in een v n welke ik beyond, d t
de T nd geheel bedorven en byn verrot w s .
Een rme Vrouw br cht h r Dochtertje (welk omtrend
cht J r oud w s) om geeleLltrifeerd to worden voor cen
Rheum tismus, welke, (zo ls de Vrouw zeide,) zig genet
h d op de linker Knie v n bet Kind, en zo ver bet gebruik
v n h r linker Been h d weggenomen ', d t zy , zedert
een M nd , geheel w s l m geworden .
l k trok
eenige vonken uit h r Knie, welke bet Kind my verkl rde, in bet eerfle niet, doch v n l ngz merheid flerker, to
Ik verzocht de Moeder h r de volgende
gevoelen . -D g weder to brengen , zo ls zy vervolgens deed,
Toen trok ik eenige vonken twee of ririe duimen boven en
beneden de Knie, omtrend een kw rtier uurs, tot d t bet
vel rood en met puisjes bezet wierd , w nneer bet Kind
zeide, zy voelde h r Knie zeer w rm, en lion de pyn niet
l rger Weder(l n , die de vonken veroorz kten . -,--- Ik
g f h r een z chte ichok door de Knie, d rn een w t
h rder, en eindelyk een redelyk Rerke, w rop zy begon
to kryten, toen g f ik h r twee Stuivers, en zy betuigde
een Juffrouw door my gem kt to zyn , en nooit weer to
%ttllen kryten , w nneer zy gebr cbt wierd om geeleclrifeerd - to worden. - Den volgenden d g ' kw m de MoeI r lleen, en verW rde my, zeer ngen m verr st to
zyn,
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zyn, ls h r Dochter zonder eenige hulp beneden kw tn
om to ontbyten (*), doch kl gde teffens, d t zy een flerke
M gpyn h d: -- ik verzocht h r bet Kind terflond to
h len, bet welk zy deed , en w nneer, n een redelyk
Llerke fchok door 'bet Kinds M g gezonden to hebben,
de pyn terflond verdween , zo d t ik nooit V n deszelfs
wederkomst iets heb vernomen .
Een M n, wien$ linker Schouder uit bet lid, en wiens
Arm, door een v l v n zyn P rd, zeer fterk v n de Schouder tot den Elleboog gekneusd w s , kw m een j r d rn
om geelecrlrifeerd to worden . Hy verh lde, d t bet Been
zeer wel gezet w s - door een Chirurgyn, (gelyk zulks ook
inderd d bleek ,) m r d t de Spieren zod nig gekneusd
geweest w ren , d t by nimmer d rn w s in fl t geweest, zyn linker H nd een voet breed v n zyn zyde of to
brengen, zonder behulp v n de rechter . -- Er fcheen my
weinig reden v n to hoopen op eenige pulp door de Electriciteit, doch wilde ik, hoe hot ook w s, zulks beproeven, en g f hem drie Schokken v n de Schouder tot den
Elleboog, op de l tfle v n welke by reeds zyn Arm genoegz m h lfwegen rechtuit hield in een Horizont le
houding . -- Ik verzocht hem den volgenden d g weder
to komen, 't geen by deed , w nneer hy, n
eon p r
flerke Schokken , zyn Arm geheel rechtuit hield , en , zon ler
behulp v n de Rechterh nd , den H ls v n zyn Hemd met
de linker ontknoopte . Of by op den duur het gebruik v n
zyn Arm behouden heeft, k n ik niet zeggen, wyl by vertrok, en ik n derb nd niets meer v n hem heb vernomen .
Een Vrouw, welke een h rd Gezwel op h r Linkerw ng
h d, d t zy my zeide in weinige d gen gekregen to hebben, kw m om geelecctrifeerd to worden . -- Ik hoopte
op een good gevolg ; wyl de kw l v n zoo kort een duur
w s, trok ik eerst eenige Vonken nit h r W ng, en zond
toen een p r middelm tige Schokken door dezelve ; h r
verzoekende hot nu w rm to houden , door bet zelve to
dekken met eeri dubbelde b jen doek ; - zy kw m den
volgenden D g weerom, en ik vond bet Gezw .:1 veel kleinder en z chter, trok weder verfcheidene Vouken uit bet
zelve, en g f h r drie Schokken, w rv n de l tfte redelyk flerk w s :
zy kw m des nderend gs weder,
w n-

(*) Deeze 7/rouw woonde op een Zolder , dock here%dde h ,7r
Eeten in een Iicuken, w r h re Dochter nu lleen v n de Zol
der by h r kwun .
Q 5
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w nneer ik bet Gezwel zod nig verminderd vond , d t ik .
bet noodeloos oordeelde de Oper tie to herh len .
Ik w s eens to Bristol flerk gepl gd door een zeere Keel,
zo d t ik nets kon door krygen . --- De Heer ADLAM,
welke in die St d woonde , en een groot liefhebber der
Electriciteit w s, trok verfcheide Vonken v n myn Keel ;
by herh lde dit nosh eens omtrend een h lf uur d rn ,
w nneer by l nger d n een u!ir voortging, met d t goed
gevolg , d t ik v66r zyn vertrek kon eeten en drinken
zonder de minfle pyn , welke ook d rn nooit wederIk heb hier mede n derh nd een megekeerd is . --nigte Menfchen in zod nige gev llen geholpen, doch nimmer in zoo kort een tyd , ls de Heer ADLAM my gen s .
Een Jongm n , die byn zyn gehoor verloren h d, zod t die geene, welke met hem fpr ken, genoodz kt w ren zeer h rd to fpreeken, kw m tweem l om geeledriIk trok lleen Vonken v n zyn
feerd to worden .
Ooren, en op de tweede reis hoorde by zeer wel, zonder
ooit weder iets v n doofheid to befpeuren.
It- heb
zedert then tyd dit zelfde beproefd met drie ndere Perfoonen, echter zonder 't minile voordeel, lhoewel ik ltoos, n niets goeds v n de Vonken vernomen . t o hebden nderen door zyn Oor
ben , eenige Schokken n
gedreeven heb, n r de tegenovergeftelde zyden v n den
H ls .
In Rheum tique gev llen heb ik , in 't lgemeen, de
EIe&iciteit v n een zeer goed gevolg gevonden ; lleen
door
nhoudend Vonken to trekken v n die pl ts w r
zich de pyn gezet heeft , tot d t bet vel rood en met
puisjes bezet is, en den Lyder een gloeijende w rmte gevoelt, w ruit de Vonken zyn getrokken : welke m nier
ik ook zeer goed bevonden heb in verouderde verdr iingen .
Eens w s ik bedroogen door een M n die de Vcnerifche
Ziekte h d , (zo ls ik n derh nd vern m) en welke verfcheide m len kw m om geelectrifeerd to worden, zo by
m r vindende, d t
zeide, voor een Rheum tism us ;
by v n d g tot d g verergerde , vermoedde ik de w r
w nneer ik hem echter
oorz k ontdekt to hebben :
bier over ondervrocg, ontkende by zulks ten ferkfle, zelfs
its ik hem zeide , d t, w nneer by die kw l h d, 't
eiec'Irifeeren hem niet lleen zeer zoude verergeren, m r
bet hem zelfs konde vermoorden ; w rop ik hem weg
Hy nu d cht
zond, en verbeod weder to komen .
bet
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bet ook th ns beter zig by een Chirurgyn to vervoegen , die hem gen s , en my de w re oorz k v n zyn
kw l verh lde.
Nooit heb ik de Eleticiteit ge ppliceerd, in P r litique
gev llen , of in bet Pod gr . In bet l tfte v n welke ik
ook nooit v n ged chte ben geweest zulks to beproeven ,
voor d t erv renen dit met goed gevolg h dden ondernomen.
De kundige Heer WILLIAM SWIFT , een Inftrumeiitm ker to Greenwich, (die ook zeer goede Eledrifeerm chines
m kt) heeft onl ngs geneezen Mejuffrouw ALLMEY, een
B kkers Vrouw v n die zelfde pl ts , v n cen Hemi.
plegie , of zw re L mmigheid n eene zyde, welke zo
erg w s , d t men gerust kookend w ter kon gooijen v n
h r H nd tot de Schouder, en v n de Schouder tot den
Voet, zonder d t zy zulks voelde . -- Dr. GREEN ordonneerde de Heer SWIFT h r to ele&ifeeren, zo ls by
gevolglyk deed, fomtyds een uur , ook - wel twee uuren
n den nderen, l op die pl ts, w r de verl mdheid
w s ; ook g f by h r nu en d n Schokken .
H r
gevoel is th ns ten eenem l herfteld ; zy w ndelt zeer
wel, en ik z g onl ngs h r n m, die zeer wel gefchreeven w s , door die h nd, welke zy to vooren niet kon
gebruiken . --- D r dit nu een nmerkensw rdig gev l is, z l ik hier de verfchillende tyden opgeeven, w rop zy geelhrifeerd wierd , benevens bet get l der Schokken , h r op verfchillende tyden gegeeven, en w r v n
my bet rel s gezonden is door den Heer SWIFT , w rmede ik zeer wel bekend ben . Hy g f h r in 't begin
fterke Schokken, tot d t zy begon to gevoelen, en n derh nd middelm tige .

Lyst
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Lyst der Tyden en Schoiken , w rin en met welke de
Lyderes geeleftrifeerd wierd.
Sept.

Oft.

3 in
5 7 -8 9 -

I

9

2

I

uur

4 Schokken .
6

2 uuren 12
2 --^ I2
Ig uur 12
I i - 2 uuren 9
I2
2
12
2
I $ -^~---^-'
13
16 -- 2
9
-i9 - I£
uur
6
23 - I;
8
24 - 2 uuren 7
3 - I,
6
uur
4 -- I
6
6 - 2 uuren
5
16
18

-

_. 2
- 2

Te z men i8 m

7
4
4

l . 3I,'- uur . 141 Schokken .

n een
Ik beproefde l tsx (op verzoek) de EleEtriciteit
Jonge D me, wiens voorn mfte Spier v n den Nek met
een Gezwel bezet, en , zod nig verflyfd w s, d t zy h r
Hoofd, bier door n r den eenen k nt gedr id, niet d n
met zw re pyn n r de ndere zyde kon brengen .
Ik trok v66r een Week eenige Vonken uit h r Nek ,
gednurende een qu rtieruurs ieder D g ; dock zy vond geen
de minfte hulp door bet zelve, wesh lven ik op h r verzoek zulks ft kte . Ik heb dikwils Vonken getrokken voor
ltoos gevonden d t zy bierde Winter Voeten (*) , en

door fpoedig gen zen .
Het gebeurde myn Vrouw onl ngs bet gewricht v n h r
H nd to br nden in koqkend W ter ; terftond zette ik
h r op den geIzoleerden Stoel, en trok eenige Vonken uit
bet zelve . In een korten tyd vond ik, d t de roodheid
v n bet Vel, (door bet br nden veroorz kt) verdween,
en myn Vrouw, d t de pyn verminderde ; w nneer zy een
lin(*) Een Ziekte in Engel nd, zo gemeen,
h nden zyn .

ls ty ons defFnte r-
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linnen zw chtel om h r h nd deed , tot d t ik weinig
uuren d rn , op nieuw, eenige Vonken wilde trekken ,
't welk h r geheel gen s , zonder een bl sje op bet Vel
to l ten , nosh eemg onderfcheid in de couleur to
n
vertoonen , v n die , welke bet to vooren geh d h d .
H d ik dit niet, v66r d t noch een bl r w s opgetrokken , ondernomen , w s moogelyk de Elec`lriciteit v n
weinig of geen dienst, in dit gev l , geweest . In gev llen, w r Schokken vereischt wierden, ben ik ltoos met
z chte begonnen , en , zo hiern de kw l niet luisterde,
tr psgewys voortgeg n, w rby ik my zeer goed bevon .
den heb .
IiYZONDERHEDEN I3ETREFFENDE DE CANTHARIDES, OF
SPAANSCHE-VLIEGEN, IN SICILIE .

(Overgenomen nit de Lettres de Mongeur IAbbe DOM SWINI,
in 't Fr nsch overgezet door den Fleer PINGERON .)

M

Men wil d t de C nth rides, of Sp nfche-T7liegen , in
Sicilie 'niet voortkomen ; doch , nit de fgelegenfte
deelen v n Af of Egypte , zich derw rds vervoegen .
Zy trekken geregeld in zeer groote zwermen_ op de wy €
der Trekvogelen, en verdonkeren dikwyls, door derzelver
menigte, de lugt . Zy verfchynen ld r op 't l tst v n
M y, of in 't begin v n Juny. Derzelver nn dering wordt
vooruit gerooken door een vreemden hinderlyken fl nk,
n vlugtig Alk li, welke de lugt in eene
met ongelyk
groote uitgeftrektheid befmet . Zy zetten zich rleder op
n de 'Olyf
veele Boomen', dock geeven de voorkeuze
boomen, w r n zy groote fch de kunnen toebrengen .
De Boeren, v n de
nn dering der C nth rides, door
deeze on ngen me uitw sfemingen, onderrigt, m ken
zich gereed om deeze onwelkome g sten to onv ngen ; en
w nneer ze zich in grooten get le op een Olyfboom gezet
hebben, wordt 'er een kleed onder den Boom gefpreid .
Men doet dit vroeg in den Morgenf'ond v66r bet opg n
der Zonne . Het Diertje, verzw kt en verflyfd door de
koude des N gts, is lsd n buiten ft t om weg te kunnen vliegen, en, door de Boomt kken to fchudden, v llen
zy op het d r onder gefpreid kleed neder. Men verz melt
ze vervolgens in g rden Potten of lederen Z kken, legt ze
itt den.Zoruiefchyn to droogen, en worden zy onder het
drop-
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droogen met Azyil befproeid . Eenigen willen, d t de Azyi1t
lleen gebruikt wordt om , ze to doen zwellen, en bet ge •
wigt to vermeerderen ; nderen zeggen, d t bet gefchiedt
om ze to r sfer to verltikken . Deeze Infeeten , versch zyn,
de, worden :verkogt voor omtre tt vier Stuivers Fr nsck
Geld, het Once ; _ doch gedroogd , is derzelver gewigt een
derde verminderd . In deezen gedroogden ft t worden ze
n _de Vreemdelingen verkogt . Zo menigvuldig zyn deeze
Sp nfohe-Vliegen in Sicilie, d t 'er , in geineene J ren
v n Inz meling, voor go,ooo Fr nfche Ldvres uitgevoerd
worden.
WAAR-NEEMINGEN OVER DE ZUIKER-MIEREN , in eenei3
Brieve v n JOHN CASTLES , Efq .
n den Luiten nt.
Gener l M,ELVILL,, F. K. S . TEVENS STREKKENDE,
OM EEN MIDDEL TOT DERZELVER UITROOIJNG AAN
Di; , HAND TE GEEVEN, EN HET ZUIKKERRIET ,
OPEN VOORDEIfIGER WYZE , DAN GEWOONLYK GESCHIEDT, TE PLANTEN . Voorgelee-

zen in de Koninglyke-Societeix, den
often M y '790

DCe Zuiker-Mieren, zo gen md, v in wegen de verderf
D lyke uitwerkzels, welke zy to Wege brengen in bet
Zuiker-riet, tertoonden, zich, omtrent twintig J ren geleden, voor de cerfle 'keer, op Gren d , in eene Zuikerpl nt die to Petit H vre, een B y, tusfchen de vyf en zes
Mylen v n de St d St . George, de Hoofdft d, zeer gelegen
om Sluikh ndel op M rtinique to dryven. Men befloot
hieruit, d t zy v n d r gebr gt w ren, met een Schip in
then H ndel gebruikt ; dit is vry w rfchynlyk, n rdem l Volkpl ntingen v n deeze InfeC}en n derh nd desge .
lyks voortgezet zyn op verfcheide pl tzen des Eil nds,
door V rtuigen , die voorr d v n bet eene gedeelte des
Eil nds n het ndere br gten .
V n d r voeren zy voort , zich , eenige J ren. gter
een, llerwegen to verfpreiden ; lle Zuiker-Pl nt dien tusfchen St . George en St . 31ohn, in eene ruimte v n omtrent tw lf Mylen , de een n
de nder, vernielende .
Ten zelfden tyde begon men Volkpl ntingen deezer DieTell w r to neemen , op ndere deelen des Eil nds, byzonder to Duquesne, n de Noord-, en to C l vini n
de Zuidzyde v n 't zelve .
Al-
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Alle de poogingen der Pl nteren, om de woede 'deezer
bedervende InfeCten to ftuiten , vrugtloos bevonden zyn.
de, voegde het de Regeeringe zeer wel , groote openn hem, die een uitb re belooningen uit to looven,
voerlyke wyze wist op to geeven om dezelve to vernie .
len, zo d t men de teelt v n het Zuiker-riet, ls voorheen, kon voortzetten . A n den uitvinder v n dusd nig
cen Middel, werden twintig duizend Ponden St . beloofd,
uit de Sch tkist des Eil nds to bet len .
Veelen dongen n dien prys ; doch zeer verre w ren zy
lle 'er of v n een rechtm tigen eisch d r op to kunnen
doen ; niet to min werden 'er groote Geldfommen uitgegeeven, tot goedm king der kosten, en belooning der genomene moeite, in het doen v n proeven .
h dt men ltoos verfcheide foorten v n
Op Gren d
Mieren geh d, verfchillende in grootte, kleur, enz . die
egter geheel onfch delyk w ren voor het Zuiker-riet. De
Mieren, over welken 1k th ns fchryf, integendeel, w ren
niet lleen hoogst fch delyk voor d t Gew s , m r ook
voor veele foorten v n Boomen, ls Or nge-, Citroen .
Boomen , enz .
De Zuiker-Mieren zyn v n eene middelm tige grootte,
r nk v n m kzel, donkerrood v n kleur, en opmerkelyk
v n wegen de fnelheid in h re beweegingen ; d n derzelver
uitfteekendfte byzonderheid beft t in den fm k , dien
zy op de tong geeven, de ontelb rheid v n derzelver ge.
t l, en de keuze v n de pl ts h rer Nesten .
Alle de ndere Mieren op Gren d hebben een bitterer
Muskusfm k . Deeze,d r en tegen,zyn zuur in de hoogRe m te, en zy geeven, ls men eene menigte tusfchen
de h ndp lmen pl t wryft, een fterken vitriool-zw velreuk v n zich : en wel zo zeer, d t een Heer, ls deeze
proeve genomen w s, begreep, d t de fch delykheid dier
knfeEten voor den groei n deeze hoed nigheid moest toe .
gefchreeven worden . Dit kenmerk, om ze to onderfcheiden, w s onfeilb r en elk een bekend .
Het nt l deezer Zuiker-Mieren is ongelooflyk groot.
Ill heb de wegen, mylen gter elk nder, door dezelven gekleurd gezien , en zo digt op een gehoopt w ren ze op
cenige pl tzen , d t de fl p v n een. P rdenhoef zich
ulleen voor een oogenblik vertoonde, of men z g dien weder opgevuld door de omringende menigte . Dit is letterlyk w r, en zonder eenige vergrooting .
Alle de ndere foorten v n Mieren , fchoon t iryk , worden omfchree-
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fchreeven binnen , en bep ld tot, een • kldinen-plek ; dteh
deeze is, vergeleeken m t de pl t& die-de Zuiker - Mieren
befl n, ls een Molshoop-by een berg .
De gemeene zw rteIVIieren, deezes , l nds i hebben h re
nesten om(treeks de grondfl gen v n huizen en oude muuren , of in holle boomen, en edn groot foort v n Mieren
buisvest in de velden, , door een eng, g t in den grond
opkomende en nederd lende,. De
.- Zuiker-Mieren verv rdigen, zo ik geloof, h re .hesten by de wortelen v n Pl nten en Boomen, - ls:Or nge-, Citroenb,Rpmen, enz .
Voorn mlyk floeg men twee wegen in, om dit Gefl cht
to verdelgen ; men zogt ze te vergeeven of, to verbr nden .
In bet eerfle gev l , - bediende men zich v n Rottekruid
en bytend Sublim t, pmengd met eene dierlyke zelffl ndigheid ls Zoute' Visch , . H ring , Kreeften -of udere
Sch l-Visfchen, enz . , Zy ten bet , gretig. Veele duizenden werden'er door om't levee gebr gt : en to meer, dewy!
men, door een vergrootgl s,-en ook, ,
;coon niet zo onderfcheiden, door bet bloote oog, w rn m ,, d t bet ,bytend;
fublim t de uitwerking deedt -v n de Zuiker-Mieren 2o
woedend to m ken , d t zy elk nder verfonden ; dit
uitwerkzel greep _zeif pl nts ls zy n lly, dit vergift kw men . Doch bet is duidelyk en de ortdervinding bevestist
bet, d t deeze vergiften in geene gengegz me veelheid ken .
den gelegd worden , over eene zo groote uitgeftrektheid
l nds, om bet honderd duizendfte gecleelte den fin k d rv n to geeven , en gevolglyk w ren deeze middelen ongenoegz m .
't Gebruik v n 't vuur beloofde een w rfchynlyker
goeden •u itfl g : w nt, (w t ook de oorz k moge geweest
zyn) men n m w r , d t zy , indien hout , tot houtskool gebr nd , zonder vl m , en omniddelyk uit bet vuur
genomen, hun in den weg gelegd , d rop met zulk eene
menigte klommen, d t-het geheel wierd uitgedoofd ; fchoon
met bet gevolg, d t duizenden, die dit beflonden, 'er b
omkw men . Deeze byzonderheid fchynt n uwlyks geloofb r ; doch de proef zelf neemende, heb ik dezelve w rheid bevonden . Ik l g vuur, op de wyze boven befchreeven , op eene pl nts , w r zich eenige weinige ZuikerMieren vertoonden ; binnen,het verloop v n eenige minuuten , z g ik duizenden d r n toe- en 'er opkruipen, tot
d t bet geheel bedekt w s met de doode Infhen . Men
delfde derh lven holen , op voeglyke fft nden , in een
Zuikerveld, en fl k in elk derzelver vuur. Verb zend veele
kw -
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kw men 'er op die wyze om 't leven : w nt, deeze vuurkoolen, uitgebluscht zynde, vertoonden zich -'Is Moishoopen,
nt l opeen gehoopte dooden . Niet to min verdoor bet
toonden zy zich , binnen kort, zo t lryk ls ooit . Hierv n k n men reden geeven, niet lleen door in
nmerking
to neemen , de verb zende vrugtb rheid deezer Diercu ;
rn r d t ook w rfchynlyk geene der broedende Zuiker-Mieren, of bet jonge broedzel, by deeze proeve tot verdelging
iets leden .
Om dezelfde reden , wind men weinig b t by bet verbr nden v n bet ftroo des Zuikerriets , zo ls bet op den
grond l g : w nt , hoewel eene menigte dier Mieren d r
door omkw men, ontkw m bet de groote hoop, door zich
in h re Nesten to verbergen , en de broedende Mieren ,
met bet ionge kroost, bleeven onbefch digd .
De Heer SMEATHMAN, die ons een breed verfl g geene .
ven heeft v n de Termites of Witte Mieren in Afric (*) ,
en zich ten dien tyde op Gren d bevondt , verbeeldde
zich , d t deeze Mieren de oorz k niet w ren v n de
ich de n bet Zuikerriet toegebr gt . Hy veronderilelde,
d t dezelve moest toegefchreeven worden
n een Br nd,
gelyk men 't noemr ; een ongem k , w r n bet Zuikerriet onderhevig is , en veroorz kt wordt , n r men
denkt, door eene foort v n kleine Vliegen , voortteelende
n n de ffengen en bl deren ; en d t de Mieren in zulk
eene menigte gelokt wierden, om zich met die Vliegjes to
voeden .
'1;r v le niet n to twyfelen , of deeze Vliegjes m kten , w r dusd nig een Br nd pl ts h dt , een gedeelte
v n het voedzel der Zuiker-Mieren nit ; doch dit ftelzel
rvordt omver geworpen, door w r to neemen, d t verre bet
grootfle gedeelte v n bet befch digd Zuiker-riet niet bezet
w s met deeze Vliegjes ; doch ziek en fl p wierd, blykb r
door gebrek n voedzel . D renboven , w s dit bet gev l
geweest, d n moest hot Zuikerriet , door deeze Infec`fen,
eer bevoordeeld d n ben deeld zyn .
Tot geneezing v n den Br nd, ftelde die Heer voor, bet
gebruik v n Tr n ; doch 't h d Been de minfle uitwerking
tot
(*) Wy hebben deeze keurige N tuurlyke Historie v n de
SMEATHMAN, met eene juisre Afbeelding medegedeeld in onze ~Ilgemeene V derl. Letterieff. IV D.
sd- Stuk, bI . i59 en 275.
MENG . 1791 . NO . 6.
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tot voorkoming v n bet kw d, en fchoon bet deeze geh d
mot hebben, kon bet nooit lgemeen genoeg gebruikt worden , om n het oogmerk to be ntwoorden .
Deeze r mp, die zo l ngen tyd de poogingen der Pl nteren to leur flelde , word eindelyk weggenomen door een
nderen, die, hoe verdelgend ook voor de ndere Eil nden in de West-Indien, in ndere opzigten, voor Gren d
een groote zegen w s ; n mlyk, de Ork n v n den h re
MDCCLXXX, zonder w lke het w rfchynlyk is, d t de
teelt v n Zuikerriet, in de beste gedeelten v n dit Eil nd,
grootendeels zou hebben moeten gell kt worden , lth ns
voor een nt l J ren . Hoe deeze Ork n dit uitwerkzel
to wege br gt, heeft men veeleer ls een fluk v n verwondering en verb zing ngemerkt, d n gepoogd to verkl ten . Doch door de volgende bedenkingen, meen ik, z l
de zw ritheid worden weggenomen .
Deeze Zuiker-Mieren m ken h re Nesten of Cellen, tot
bet pl tzen h rer Eijeren, lleen order of by de Wortelen v n zulke Boomen of Pl nten, ls dezelve niet lleen
kunnen befchutten tegen zw ren regen, m r teffens zo
v st in den grond fl n, d t ze h r beveiligen tegen lien
deed, veroorz kt door de werking v n gewoone Winden .
J)eeze twee vereischten bezit bet Zuikerriet in eene vry
groote m te : w nt de Stoel v n bet Zuikerriet ('t welk de
verz meling is v n de veelvuldige Wortelen , w ruit bet
Riet opgroeit) is byk ns onindringb r voor den regen, en
teffens, door de verb zende veelvuldigheid en uitge(lrektbeid der Wortelen , v st in den grond . Gevolglyk z l,
w nneer elk nder gedeelte v n bet Veld met Regen doortrokken is, de grond onder deeze Stoelen geheel droog gevonden worden , gelyk ieder Pl nter ondervonden heeft ,
ls by de Stoelen op een Zuikerveld uitgr fde om dezelve tot verpl nting gereed to m ken . En w nneer, door
gewoone Wiuden , of door eigen weelderigen groei, bet
7uikerriet op 't Veld zich nederkromt, blyven de Stoeleu
doorg ns in den grond ; to deezer oorz ke zyn, by gewoon We%r , die Nesten in een fi t v n volm kte veiliglicid .
De Or nge-, en Citroen- Boomer , en ecnige ndere, verfeh ffen
n deeze Infec en dezelfde voordeelen, door bet
grout
nt l en de hoed nigheid v n derzelver Wortelen,
die v st in den grond geklemd en zeer uitgeftrekt zyn ;
en wier digtgebl derde toppen zelfs een vry f'erken Re .
gen beletten in den grond d ronder door to dringen .
In-

OVP,R D

zuIXER-M1EREN

2qq

Integendeel, worden de Nesten der Zuikerbtieren nimtner gevonden by de Wortelen v n Pl nten of Boomen ,
niet in f} t, om deeze tweevoudige befcherming to verleenen ; v n dien rt is , by voorbeeld, de Koffyboom .
Deeze fl t, 't is w r, v st genoeg in den grond ; m r
dezelve heeft flegts 66n l ngen fpil gtigen Wortel , die
recht ifederw rds g t, en de zydlingfche Wortels zyn
zo fin l , d t ze geen befchutzel tegen den Regen verfch ffen . Zo loopen ook de Wortels v n de K toenpl nt
to digt n de oppervi kte v n den grond , om de toev llen v n den Regen to beletten , n zyn ni t duurz m of
v st genoeg oru der werking v n gewoone Winden tegenfl nd to bieden . Deeze zelfde W rneeming g t door
ten op igte v n de C c o, de T b k, de M iz, de Indigo
en ndere foorten v n Boomen en Pl nten .
Boomen of Pl nten v n de eerstgemelde foort lyden ttoos min of meer in L nden , w r Zuiker-Mieren gevone
den worden ; terwyl die v n de l tstgemelde foort onbefeh digd blyven . Hieruit mogen wy veilig befluiten, d t
het n deel, door deeze Infe&en ged n, lleen veroorz kt
wordt door het huisvesten en nestelen omftreeks de Wortelen v n hyzondere Boomen of Pl nten . In deezer voege
worden de Wortels v n bet Zuikerriet zo zeer d rdoor
lrefch digd, d t ze buiten ft t zyn om het behoorelyk
voedzel n de Pl nten to verfch ffen, die, nit hoofde v n
dit gebrek , ziek en zw k worden, en geene vogten opleveren, gefchikt, om eene dr glyke hoeveelheid, of hoed nigheid, Zuiker op to leveren .
D t de Zuiker-Mieren zich niet voeden met eenig g-deelte v n bet Zuikerriet , of de Boomen d rdoor
n,
get st, is zeer duidelyk ; w nt men heeft nimmer eenige
vermindering of verlies
n dezelve w rgenomen ; noch
d t ze eenige groeiende zelfi ndigheid, welke ook, wegn men . De w rheid hierv n wordt h ndt stlyk beweezen
door het volgende gev l.
Een zeer fchoone Lindenboom op de weide v n de
Pl nt die Mount Willi m, op een vry grooten fll nd v n
eenig Zuikerriet, m r digt by een Woonhuis, werd ziek,
en ftierf, korten tyd n
d t de Zuiker-Mieren zich ld r
vertoond h dden . W nneer dezelve in dien toeft nd eenige M nden geft n h dt, zonder eenig bl d of groente,
vondt men eenige weinige Zuiker-Mieren omtrent dien Boom ;
loch, toen dezelve, met verlof des Eigen rs, werd uftgeropid, ontdekte men eene verb zende menigte v n Zui
R 2
her.
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ker-Mieren en Zuiker-Mieren -Nesten , vol v n Eyeren ,
rondsom de Wortelen, die lle dood en voor een groot
gedeelte verrot w ren . - D t deeze Boom geen gedeelte v n der Mieretr voedzel uitm kte, is ten v llen
zeker ; tn r dewyl dezelve h r eene gefchikte en veilige
pl ts voor de Nesten uitleverde , bleeven zy 'er verblyf
houden .
Integendeel is 'er zeer groote w rfchynlykheid , d t
deeze Zuiker-Mieren vleeschvreetend zyn, en geheel v n
dierlyke zelfft ndigheden leeven ; went ls men een Infe&,
of dierlyk voedzel, v n welk een
rt ook , h r in den
-weg legt , wordt bet terftond weg geh ld . 't W s byk ns onmogelyk, koud vleesch voor dezelve to befchutten .
De grootfte Krengen , zo r s dezelve beginnen to rotten,
zo d t zy de deelen konden v n een krygen , verdweenen
fchielyk . Negers, met zweeren gepl gd , h dden veel
inoeite om de Zuiker-Mieren v n de k nten of to houden .
Zy verflrooiden nder ongedierte, inzonderheid R tten,
v n deezen zuiverden zy lle Pl nt dien, w rop zy kw
men, w rfchynlyk, door op de Jongen
nte v llen en
to
zen . Men vond bet zeer bezw rlyk jong Gevogelte
voort to teelen ; de oogen, de neus en ndere vogtige gedeelten , v n flervende of geftorvene Dieren , w xen onmiddelyk met deeze foort v n Mieren bedekt.
In den J re MDCCLXXX h dt men veele Zuikerpl nt dien, eerst met deeze Infeel;en bezet, of geheel verl ten, of 'er ndere voortbrengzcls, boven l K toen , geteeld ; 't welk , gelyk ik boven opmerkte, geen voegelyke pl ts tot nestelen verfch ft. Ingevolge hierv n w res de Zuiker-Mieren ld r zod nig in
nt l fgenomen , d t men bet Zuikerrietpl nten weder begonnen
h dt . M r geheel nders •w s bet gefteld met die Pl nt dien , 't l tst door dit ongedierte
ngev llen , en nog
tot Zuikerl nden gebruikt . Te Duquesne w ren zy, op
dien tyd, in 't byzonder, hoogst verderflyk ; verfpreidende zich met eene groote fiielheid llerwegen been, w nneer een fchielyke fluiting ontftondt door den Ork n ,
die in 't midden v n Wynm nd diens J rs voorviel .
Hoe dit bykw m, z l, myns bedunkens, kl r ontvouwd
kunnen worden, door gt to geeven, op de W rneemingen bier boven medegedeeld .
Uit dezelve blykt, d t een drooge pl nts, die den gewoonen Regen buiten h re Nesten o1 Cellen , gefchikt
voor de Eijeren en bet hroedzel , fluit , volitrekt noodig
is ;
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m r d t deeze pl tzen, hoe wdl gefchikt voor ge+
woon We r, die befchutting tegen den Regen, g eduuren- .
de den Ork n, niet konden velrfch ffen, begrypt- men ge.
reedlyk .
Toen, door 't geweld des Ork ns, zw re tukken Gefchut v n derzelver pl ts geweerd, Huizen en Zuikermo .
lens met den grond gelyk gem kt werden, k n men niet
twyfelen, of Boomen, en lles w t boven den grond groeide , moest veel lyden . Veele Boomen en Pl nten , tegen
een gewoonen Wind genoegz m beft nd , werden met
Wortel en l nit den grond gefcheurd . Het Zuikerriet
w s , of losgerukt of ls door een dw rrelwind door elk nder gefl gen, of geheel uit den grond geh ld . In 't
l tfte gev l moesten de broedende Mieren, met derzelver
n een onvermydelyk verderf blootgefteld
kroost , zich
vindeu , door den verv rlyken Pl sregen, die ten zelfden
tyde viel . Het get l v n de Zuikerpl nten , nogth ns . dus
uit den grond gerukt, w s niet genoegz m tot de fchielyke vermindering der Zuiker-Mieren ; m r het v lt ge
reedlyk to begrypen , d t de kVortels v n de Zuikerpl nten, die in den grond bleeven, zod nig bewoogen en gefchud , en teffens de Zuiker-Mieren-Nesten derm te opengebrooken of befch digd wierden , door bet geweld des
Winds , d t ze de d r mede gep rd g nde Pl sregen
inlieten . Ik begryp, derh lven, d t de voorn mf}e vernieling deezer Infer~en op die wyze is toegeg n .
Twee omfl ndigheden werkten mede om dit gezegend
uitwerkzel d r to flellen . Ve,ele v n de Wortelen der
Zuikerpl nten w ren, zo ls ik reeds heb ngeduid , of
dood of verrot , zo d t zy denzelfden wederft nd u den
Wind niet konden bieden , ls Pl nten in een volm kt
gezonden ft t .--- D renboven viel deeze Ork n voor,
zeer l t in Wynm nd , w nneer het Zuikerriet zo verre
boven den grond w s opgefchooten, d t de Wind 'er ge.
noegz men v t
n h dt , 't geen vroeger bet gev l met
zou geweest zyn .
D t veele Zuiker-Mieren, door bet firoomend Regenw ter
weggevoerd in de Rivieren, en nder W ter, omgekomen
zyn, wil ik niet in twyfel trekken ; doch indien wy over.
weegen , d t de hinderp len d r tegen vry lgemeen geweest zyn, kon zulks m r luttel toebrengen om bet gev l
veel to doen fneemen . Op 't vl kke L nd kon zulks niet
gebeuren . In berg gtige fireeken zou het limo v n 't Zui•,
kerriet veel befchuttings
ngebooden, en de Zuiker-Mieren
R 3
n lo ;
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n tuurlyk zich in h re Nesten begeeven hebben, by bet
dreigen des gev rs .
Eenigen hebben veronderifeld, d t de Zuiker-Mieren, n
bet verloop v n zekeren tyd , verb steren en onfch delyk
worden ;' ter bewyze bier v n voert men n, d t men op
M rtinique en de B rb dos bevryd gewdrden is v n derzelver n deelige uitwerkzelen, zonder Ork n of eenige ndere
blykb re oorz k .
Het denkbeeld v n zulk eene buitengewoone en ongehoorde fwyking v n de N tuur is to ongerymd, om eenig
ntwoord to verdienen : d n de oorz k v n dit verfchynzel, op M rtinique en de B rb dos , l t zich gereed ontvouwen . De Pl nters ld r verdeten, of hunne Zuikervelden, of bepl ntten dezelve met Koffy, C c o, K toen, Indigo, enz . Been v n welke Gew sfen, blykens bet bier boven gezegde ,
n de Zuiker-Mieren eene gefchikte pl ts
verfch ffen tot bet voortzetten v n b r Gefl cht . Gevolglyk moet derzelver get l zod nig, n tuurlykerwyze , ver .
minderen, d t men, n r ouder gewoonte, weder met bet
pl nten v n Zuikerriet kon beginnen . Teffens is bet
zeer w rfchynlyk, d t deeze vermindering deels moet toegefchreeven worden
n eene oorz k v n denzelfden rt
ls de Ork n, die ons d rv n verloste : 't is immers elk
genoeg bekend , d t zw re Wind , gep rd met fl ;erke
Regenvl gen, zeer veelvuldig in de West-Indien voorv llen,
I'choon dezelve zo l ng niet duuren , of zo geweldig Diet
zyn , d t ze den n m v n een Ork n verdienen .
Men k n egter niet loochenen, d t, fchoon de N tuur,
voor een tyd , toel te, d t een byzonder foort v n Dieren
zo onevenredig t iryk worde, d t ze eenige ndere deelen
v n h re werken in gev r brengt, dikwyls zelve, ten be.
hoorelyken tyde , een bedw ng ligt op de l to fferke verme.
nigvuldiging ; en d t dit zomtyds gefchiedt door de t iryk.
wording v n eenig nder Dier, vy ndig tegen de voorg nde verwoesters . - In bet tegenwoordig gev l, nogth ns, blee'k niets v n deezen c rt ; w nneer, derh lven ,
cen eenvoudi e n .tuurlyke oorz k voor onze zinnen blykb r zich opdoet , w r nit wy reden kunnen geeven v n
de verb zende en fchielyke vermindering dier verdervende
Infeccen, is bet onnoodig de toevlugt to neemen tot ndere
mogelyke oorz ken, to klein voor onze n vorfching.
,Ales, w t ik omtrent dit onderwerp gezegd heb , z l
zeker weinig to beduiden hebben , ls bet ons geene
h ndleiding g f tot de rechte wyze , w rop wy moeten
to
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to werk g n om Zuikerriet to teelen , op l nden met die
vernielende Infeiilen bezet ; nit dit oogpunt bezien, wordt
bet gezegde v n veel gewigts .
Indien d n het boven opgegeevene juist is , zo volgt
onmiddelyk, d t wy onze nd gt geheel hebben to vestigen, op de verdelging v n de Nesten deezer Mieren , en
gevolglyk op de broedende Mieren , met de Eijeren en
jongen .
Orn dit to wege brengen , moeten lle Boomen (*) en
II gen, onder welker wortelen deeze Zuiker- .M ieren,
doorg ns, h r verblyf kiezen, eerst uitgerooid worden ;
inzonderheid de Linden-H gen, die zeer lgemeen zyn
op Gren d , en doorg ns w rgenomen worden , v n
die Infeden geleeden to hebben , v66r d t het Zuikerriet
in 't minst befch digd w s . Vervolgens moet bet Zuikerriet zorgvuldig uitgetrokken , en de fteelen zo r s mogelyk
to gelyk met bet ftroo , (of de gedroogde bl den en fleelen v n bet Riet) verbr nd worden , om to beletten , d t
de 1\lieren zich niet elders nederzetten . I)e beste wyze,
om (lit to doen, befl: t, myns oordeels, bierin, d t meu
bet ftroo tot groote hoopen byeen h lt , en de fleelen ,
zo r s ze uit den grond gerooid zyn , d rop werpt en
terftond in br nd fteekt . Hierdoor z l een groote menigte omkomen ; w nt bet ftroo, droog zynde, br nd the!
en heftig . D n moet bet l nd geploegd , of twee m leu
(eons ten minilen) gergd worden , in bet n tfte j rf ifben , om den regen in to l ten , v66r d t men het l nd
tot bet pl nten v n Zuikerriet gereed m kt ; door deeze
middelen zullen die Infedlen , zo 't my voorkoint, derm te verminderd worden, d t men zich ten minflen v n
cene voordeelige Zuikerpl nting k n verzekeren .
M r bet is de gewoonte, op de meeste Eil nden in de
Vert-Indien, bet Zuikerriet to l ten overft n , d t is ,
n d t bet Riet fgefneden is orn 'er Zuiker v n to ni ken, l t men de ftoelen weder uitgroeijen, zonder dezelve
to verpl nten ; dit gefchiedt doorg ns drie ofvier j ren gtereen , m r zomtyds Lien , vyftien of twintig . In deeze
wyze v n Zuikerteelt, worden de floelen v n j r tot j r,
ult(*) Vrugtboomen kunnen, misfchien, zonder eenig n deei be .
w rd worden , door de rde voorzigtig v n de wortelen weg
to neemen , de Mieren-nescen to verdelgen , en 'or vervolgeu
nieuwe rde by to doen.
R4.
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uitgebreider e groeijen boven den grond tot eene nmerv
kelyke hoogte , en verfch ffen dus meer en meer befchutzel
n de Mieren - nesten ; derh lven moet, voor twee of
drie gtereen volgende Zuiker - Ooglten , bet Zuikerriet
j rlyks verpl nt worden ; zo d t het niet lleen zo min
befch utzel , ls mogelyk , voor de Mieren-nesten verleent ;
in r tleeds zod nige Mieren geftoord worden , ls ontfu pt zyn , d r zy met de voortzetting v n h r Gefl cht
bezig w ren .
Ongetwyfeld is 'er veel rbeids, en groote kosten, v st
n bet to werk ftellen v n dit middel : d n een kostb r
en bewerklyk middel is beter d n geheel geen . M r ,
volgens de lgemeene beginzelen des L ndbouws , ben ik
v n oordeel, d t de Pl nter overvloedig beloond z l wor
den voor zyne genomene moeife, door de goedheid zyner
inz melingen, ingevolge v n de betere bewerking , weike
de grond in deeze h ndelwyze onderg t . -- Wy hebben hier v n een voorbeeld op het Eil nd St . Kitts, w r
men beftendig bet Zuikerriet j rlyks verpl nt , en bet is
bekend genoeg , d t een Acre Zuikerl nd d r meer oplevert, d n een Acre op eenig nder Eil nd . Op St . Kitts
is de gewoone teelt, op goed l nd , vyf V ten v n ieder
Acre . Op Gren d v n twee tot drie V ten v n gepl nt
Zuikerriet , en h lf die hoeveelheid v n overgebleevene
Pl nten . Schoon dus op St. Kitts de Pl nter lleen de
helft zyner Zuikervelden 's j rlyks fnydt , heeft by , in
cen gegeeven get l j ren , een grooter inkomen din de
Pl nter op Gren d , volgens de tegenwoordige h ndelwyze , om de Zuikerpl nten over to l ten ft n , w nneer
vier vyfde v n het Zuikerl nd j rlyks gefneeden wordt.
Eenigen mogen v n gevoelen zyn , d t het voordee!.iger
zou weezen v n voortbrengzelen to ver nderen , d n de
voorgcUeide wyze to volgen . flier omtrent moet ik lleen
nmerken , hoe bet my toefchynt , d t de helft v n eene
gewoone inz meling v n Zuiker, dus geteeld, meer voorn den Pl nter, (w nneer by ten zelfden
deel z l geeven
tyde vordert in het verdelgen der Zuiker-Mieren,) d n een
voile oogst v n eenig nder voortbrengzel . In eenige
weinige gev llen de K toen mogelyk uitgezonderd .
n to merken ,
W t de Kof1'y betreft , d romtrent fl t
O t deeze geen vrugt geeft , d n in het derde j r n de
pl nting, en Been vollen pink d n in bet vyfile j r.
De C c o begint in vyf j ren to dr gen ; m r geeft weiDe Indigo ver rmt het l nd niet lleen
nig in bet zevende .
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geweldig ; m r is ongezond voor de Negers . Voegt hierby , d t verre bet grootfte gedeelte der Zuikerl liden ongefchikt zyn. tot de teelt der gemelde Vrugten .
Ik zou deeze reeds l ngen Brief tot eene nog veel groo.
ter dikte doen uitdyen, wilde ik lles bybrengen , w t on teent dit Onderwerp k n gezegd worden . Ik z l , overzulks, befluiten met
n to merken, d t de beste Proeve
v n de`w rheid myner voorgeftelde Leere beft n z l in den
goeden uitfl g der ngeweezene wyze v n Zuikerteelt, of
eene die tot hetzelfde einde fIrekt, om , n mlyk, zyn best
to doen tot bet vernielen v n de Nesten deezer Infecten, en
by gevolge v n de broedende Mieren , met derzelver gebroed : w nt deezer vrugtb rheid fchynt zo verb zend
groot, d t bet volflrekt onmogelyk is , dit fch delyk Infect
to vernielen door Vergift, 't geen nimmer lgemeen genoeg
k n ngewend worden, om d t oogmerk to bereiken .

BERIGT EENER REIZE NA MONNT-ROSE .
Hoogleer r DE SAUSSURE .

T7ervolg v n de Reis rondsom Mont- Rofe.
des Tsvelds v n Mont-Cervin .

v

(Vervolg en Slot v n bl .

Door den
Overtocht

o2 .)

n Roth-Horn fkomende, n men wy onze n gtrust
in de hutten v n Bett ; het regende then vond en
den volgenden morgen . Wy vertrokken l t , uit hoofde
v n den regen : wy klommen een uur l ng tot op de h oog .
to v n een engte , Fourehe de Bett geheeten , op 1351
Roeden gelegen . V nd r d lden wy neder, in drie en
een h lf uur, tot S int Y cques de Te l d'fly s , een Dorp
op de hoogte v n 837 Roeden . M l d'Ay s dr gt l ger
den n m v n V lide de C ll nd.
De Ev n/on , die
deeze V lei bew tert, fort zich by de herrex in de Doire .
Men h dt ons doen hoopen, d t wy v n S int ? ques,
in Cenen d g , de Ysvl kte v n Mont - Cervin zouden kunnen overreizen , en to Zerm t in V l is fl pen . In deeze hoop vertrokken wy vhbr bet
nbreeken v n den d g,
wy klommen vier en een h lf uur, tot op de hnogte v n
bet benedenfte der Ysvl kte, in een woestyn le Pl ntendre
geh md, op de hoogte v n 1550 Roeden. M r bet YsR 5

veld
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veld w s bedekt met een dikken nevel , wy hidden d r
fiil, deeden 'er onze W rneemingen, hoopende d t intusfchen de nevel zou opkl ren . Middelerwyl zogt onze
Gids, of by op de fneeuw, die bet Ysveld overdekte, een
betreeden p d kon vinden , of de voetfl ppen v n eenige
Reizigeren , n r welken wy onzen weg konden inrichten
in de duisterheid des nevels, die niet fchielyk fcheen to zul .
len ophelderen ; doch niets, tot geleide flrekkende, ontdekt
bebbende , r dde 'by ons , of to klimmen n Breuil, v n
w r wy met meer gem ks den overtocht zouden kunnen
onderneemen . Breuil is een Zomerverblyf, of eene verz meling v n Hutten, behoorende n bet Dorp v n V l-Torn che, twee Mylen l ger liggende in eene V lei v n dien
n m . Die V lei dr gt ook den n m v n Mont-Cervin,
dezelve is cht men l ng , en eindigt by de kleine St d
Ch tillon . Wy br gten ruim drie uuren door , met n
Breuil, op de hoogte v n logo Roeden, of to d len . De
regen hield ons het overige v n dien d g., en den volgenden , op, in deeze j mmerh rtige verblyfpl ts .
M r den veertienden fcheen bet we r to bed ren, en
wy flonden's morgens zeer vroeg op, om bet Ysvekl over
to trekken, 't welk veel zekerder g t v n Breuil, d n v n
S int f ques d'Ay s . Deeze overtocht wordt, onverfchillig, die v n V l-Torn che, of dien v n Mont-Cervin geheeten . Dezelve is zo gevreesd ls bekend , 't zy uit hoofde
v n de verb zende hoogte , 't zy v n wegen bet groote
Ysveld, 't welk men over moet . Wy volbr gten bet egter
zeer gelukkig .
V n Breuil fg nde , loopt de weg eerst Noord , vervolgens Noord-Oost op . In drie uuren klommen wy v n
Breuil, tot den ing ng des Ysvelds, over vry fteile fchuinten ; doch zonder cenig gev r, zelfs voor de Muilezelen .
Wy vonden de Ysvl kte geheel met fneeuw bedekt, nergens z g men Ys, en ook Been openb re fpleeten ; d r
W ren 'er egter, en men kon ze ontdekken, door de l ng
werpig loopende inz kkingen v n de fneeuw.
De fhelling der Ysvl kte loopt zeer l ngz m : onze
1Vluilezels fl pten 'er zo v st op voort, d t onze Gidfen ons
nm nden om 'er op to g n zitten . M r zo r s de fhelling oneffener werd, begonnen onze bel dene Muilezels
'er dieper in to treeden, nu met den eenen, d n met den
nnderen poot, en eindelyk met lle de vier pooten to gelyk,
zelfs tot den buikriem toe : men wilde beproeven om ze op
to houden ; doch moest 'er v n fzien. Onze Gidfen zi meu
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de vr gten op hunne fchouders , en droegen ze tot het hoogRe der Ysvl kte, die gelukkig op geen verren ffl nd w s .
De Muilezels, v n derzelver vr gt ontfl gen, zonken Diet
meer in ; doch gingen met groote moeite voort, zy w ren
ten einde dem , en genoodz kt, eenige fl ppen ged n hebbende, flil to t n om dien to h len . De fhelling w s
egter Diet fleil, en de drie of vier uuren reizens h dt dezelve Diet zod nig kunnen fm tten : zy h dden to vooren
ook wel uitgerust ; m r 't w s de dunheid v n de lugt, die
bun
ndeedt ; zy ondervonden lles w t wy ondervonden
'h dden, toen wy Mont - Bl nc, Coutet en C cl t beklommen : zy die my toen vergezelden , w ren getroffen door deeze
gelykvormigheid, en merkten dezelve de eerllen op . De
demh ling deezer rme Dieren ging zeer moeilyk toe ; op 't
oogenblik zelfs d t zy dem fchepten , h lden zy dien met zo
veel ben uwdheid, d t het met een kl gend geluid gep rd
wing, 't welk ik hun nooit, zelfs in de grootfle vermoeienisfen, hoorde fl n . 't Is w r, ik beyond my Dimmer met
Muilezels op zulk eene hoogte, en 'er is zeker, beh lven
misfchien in de Cordillieres , op den g ntfchen rdkloot geen
weg zo hoog voor Muilezels beg ngb r. De B rometer,
w rgenomen op eene kleine vl kte, een weinig boven bet
opperfle des wegs , flondt op 18 duimen io . buie, 't well:
eene hongte
nwyst v n 1736 Roeden boven 't oppervl k
der Zee .
De hoogte v n dezen overtocht biedt no- eene zeldz mheid n, to weeteu een Fort, met een Muur v n wel v stliggende ileenen met fchietg ten voor zw re Musketten .
1)it Fort dr gr den n m v n St . Theodule, wy h
d-den
reeds, by de intrede op de Ysvl kte, een dergelyk Fort gezien . Deeze twee Forten zyn, omtrent drie eeuwen geleden,
ngelegd, door de lnwoonderen v n V l d'Aoste,
die v n deezen k nt een inv l vreesden v n de Inwoonderen
v n V l is . De elve zyn w rfchynlyk de hoogstgelegene
Vestingwerken op onzen A rdbodem . M r deeze pl ts,
w r de Menfchen, op zulk eene hoogte, zod nig een gee
denkteken v n hunnen h t en geneigdheid tot vernieling
hebben n gel ten, is nderzins zeer fchoon in h re fhort .
De geheele hoogte , door de winden beflreeken , is in ,
't zomerf ifoen geheel vry v n fneeuw ; de pl ts,
n den
oostk nt, w r wy een tent nederfloegen, w s omrinzd met
cen grond , vercierd met de Di penf Helvetic , en I's - R nonkels . H d ik deeze pl ts , zo gem klyk to heldimmen ,
in vergelyking met Col du Ge nt, en veel digter by bewoonde
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de pl tzen, en flegts 27 Roeden minder lloog, gekend,
ik zou 'er zeker de voorkeus
n gegeeven hebben , otn 'er
onze Wet rkundige W rneemingen to doen, en wy h dden
'er zeker minder geleden .
Men heeft v n d r een overheerlyk gezigt op de Bergen .
Ten Oosten ziet men een gedeelte v n den buitenomkring
v n Mont-Rofe, die den'Gezigteinder befl t v n het NoordOosten tot bet Oost-Zuid-Oost . Ten Zuiden doet zich een
fchoone Bergketen op v n hooge Bergtoppen, doorfneeden
met fneeuwvl kten en rotzen . Deeze keten hegt zich
n
Mont -Rofe , by den doortocht v n Weisf - Gr t , w rv n
ik boven gefprooken heb, en v n M cugn g n Zer -M tt
}nopt . Beneden ons, ten Westen, w ren de Weiden v n
Breuil ingeflooten, in een byk ns cirkelronden ommekring
v n hooge Bergtoppen . M r hot fchoonfle gezigt, 't welk
deeze fl nd oplevert , is de hooge en trotfche kruin v n
Mont-Cervin, die zich tot eene verb zende hoogte verheft,
in de ged nte v n een driehoekigen Obelisk v n levendige
rots, ls met den beitel gehouwen . 't Is niet door de B rometer d r op to brengen, d t men de hoogte v n denzelven
k n meeten ; w nt de fcherpe en fleile k nten m ken het
beklimmen onmogelyk, zelfs k n 'er geen fneeuw op blyven
liggen .
P _ Ys-v lei, met fneeuw overdekt , l ngs welken wy moesten of klimmen om v n St . Theodule n Zer- M tt to g n ,
v n deeze hoogte bezien , vertoonde zich ls eene onmeetelyke uitgeflrektheid, en fcheen de ged nte v n eon T to
hebben, welks boven dw rsflreep de rondsomloopende ke .
ten v n Mont -Rofe fcheidt, en v n M nt-Cervin, die derzelver uitpuilende k nten vertoondn.
Hier zyn geen Gr niten in klompen, geen vertic le beddingen . De hoogte v n St . Tleodule en de rotzen, die i(c
ten Noorden, d rboven, bezigtigde, zyn z mengefleld
uit beurtlingfche en een weinig fhellende,l gen v n Spekfleen, K lkileen en Qu rtz . W t Mont-Cervin betreft, ik
heb denzelven niet v n n by w rgenomen . Nog_th ns v n
Breuil n St . Theodule opklimmende, heb ik een omreis
v n een myl ged n, Noordw rds, ter flinkerh nd f,
em de brokken v n then Berg to zien, op een Ys -veld,
't welk d r v n fkomt : ik vond d r niets d n geiiderderde Gr nit en bl drotzen v n Qu rtz en T lk ; doch
geen Gr nit in klompen . De verfcheidenheid v n kleuren,
welke men in den Obelisk v n Mont • Cervin befpeurt ,
wyst egter ult, d t men 'er udere foorten v n fleen vindt.
De
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De l gen vertoonen zich niet onderfcheiden in bet lich in
v n den Obelisk zelve ; m r lle de Bergen v n de keten
v n welke deeze een gedeelte uitm kt , en byk ns recht
v n 't Noorden n bet Zuiden loopt, zyn z mengefeld
uit zeer onderfcheidene beddingen, die uitfpringen beneden den ftompen kruin v n dit reus gtig Gebergte .
Wy befteedden een uur in bet beklimmen v n den zuid.
le nt der Ysvl kte, en byk ns twee in bet fd len v n
de noordzyde . De Muilezels gingen tot de knien toe in
de fneeuw, doch redden zich zeer wel : zy deeden, otn
voort to komen , lle poogingen, die
nduidden, d t zv
verl ngden om uit deeze Ysgewesten to ger ken, en wy
h dden werks genoeg om deeze Dieren met een fnellen
tred to volgen . 't Is w r, d t de oppervl kte v n de
fneeuw h rder * s d n d r beneden, nu eens kon dezelve ons dr gen, d n eens z kten wy 'er tot de knien toe
in ; deeze ftruikelingen, welke men ltoos poogt to ontg n, g ven ons *n houding, zo l stig ls bel chelyk .
Eerst togen wy Noord-Oost n, vervolgens Noord-NoordOost, de gemiddelde ftreek n de Vlei v n hiege, n
welker hooger einde Zer-M tt ligt, w r wy voorh dden
de n gtrust to neemen . Het gezigt v n dit Dorp, omringd
v n bosch die en fchoone weidl nden , verfch ft een ge.
voelig verm k, op 't oogenblik w nneer men 't zelve ter
helft v n de Ysvl kte ontdekt , 't fchenkt een z gte rust
n de oogen en den geest , vermoeid v n ntets nders
d n fneeuw en dorre rotzen to zien .
Omtrent vier uuren br gten wy door v n den voet der
Ysvl kte tot Zer-M tt . 't Is w r, d t wy eenige oogenblikken verlooren in bet zoeken en opz melen v n gecrist llifeerde Schorls, v n verfchillende kleuren, welke wy
op den weg ntroffen . De meest voorkomende Steeuu, in
deeze Bergen, is een h rde, yzer gtige Spekfteen, groen
v n binnen ; doch die in de lugt rood wordt ; dezelve ligt
in byk ns horizont le l gen .
Veel moeite h dden wy om een huis to vinden, w r
men ons wilde ontv ngen ; de Herbergiers w reu uit, of
ongewillig . De Priester, die zomtyds Reizigers inneemt ,
liet ons ntwoorden , d t by ons niets wilde vertoopen .
Eindelyk noodz kte pnze br ve Gids, JEAN BAPTISTE
ERIN, by wien wy to Breuil gehuisvest h dden, en die
lle
npryzing verdient , ecn Herbergier om ons in to
neemen .
De Top v n Mont - Cervin, fchoon omtrent twee of drie
my-
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mylen v n dit Dorp fleggende,fchynt zich, vol m jefleit,
d r boven to verheffen ; v n hier geeft, in V l is, dit
Dorp den n m n deezen Berg, men noemt 'er denzelven M tter-Horn, of Corne de M tt . Dezelve ligt ten
Zuidwesten v n het Dorp ; of n uwkeuriger , 53 gr den
Zuid ten westen .
's Anderen d gs, den 15den v n Augustus , kw men
ivy, n
omtrent vyf uuren g ns, te, St . Nicol s, een
groot Dorp v n de V lei v n Viege, op de hoogte v n
566 Roeden, en bereikten wy, n vier en een h lf uur
gereisd to hebben, l7iege of Viesh B ch, de hoofdpl ts
der V lei v n then n m, leggende op 334 Roeden hoog .
te . De V lei v n S sf, in 't Hoogduitsch S sfer-Th i en V lSof in 't It li nsch , welker bovenfle uiteinde, gelyk ik
elders opgemerkt heb, tot Mont - Rofe reikt , vereenigt
zich met de V lei v n Viege, omtrent het Dorp St lder,
't welk wy doortrokken . De flreek in welke de V lei v n
S sf n Mont-Rofe opryst, kw tn my voor, twintig gr .
den Zuid ten Oosten to zyn .
V n Viege kw men wy to Geneve, op den 2oflen v n
Augustus, dus h lt onze Reis in 't geheel zeven-en-der .
tig d gen geduurd.
Opg ve der merkiv rdigJe byzonderheden v n
Mont -Rofe .
Ik z l dit Reisverfl g befluiten, met tie opg ve v n de
'byzonderlteden, welker z menvoeging Mont-Rofe, onder.
fcheidt v n de Bergen
n my bekend .
I . Zyne Hoogte, die, beh lven voor de Cordillieres,
lleen voor Mont-Bl nc moet onderdoen .
De veelvuldigheid en de n byheid der hooge Bergtoppen .
3 . De fchikking die ; Bergtoppen in een kring, v n bin.
nen ledig .
4 . Het nt l der V leien en der Ketens v n hooge Bergen, die op den buitenomtrek deezes krings uitloopen 4
Deeze V leien zyn zeven in pet l, en wyzen een gelyk
get l hooge Bergketens
n, op 't zelfde middelpunt uitkomende : in deeze orde heb ik doorreisd V l - Anz fc ,
V l - Sefi Piccof , V l- Sefi Gr nde, V l du Lis, V l
d'Ay s, de V lei der Ysvl kte v n, Mont - Cervin, en eindelyk die
n S ri.
5 . De Ligging der Beddingen, die in Mont •R ofe,en n by.
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bygelegene Bergen, byk ns over l, ten n stenby horizon •
t l is .
6 . De l ngz me Afhellingen en de groote hoogte tot
welke men to p rd komen k n ; eene eigenfch p die nge.
merkt k n worden, ls een gevolg v n de voo g nde .
7. De n tiur der Rotzen, w r de Gr nit in klompen
niet d n toev llig voorkomt.
8 . De veelvuldigheid der Goud-mynen, welke byn
n
lle k nten v n den ommekring, in de n stgelegene Bergen, gevonden wordt .
9 . Eene foort v n Hoogduitfche W gt op den buitenk nt des omtreks, ik wil zeggen v n Hoogduitfcle Dorpen, gelegen rondsom den voet v n Mont-Rote, zelfs in
de V leien , w r men voor het overige It li nsch of
Fr nsch fpreekt . Deeze Dorpen zyn Gouk, M cugn g ,
All gn en Gresfoney, de drie eerstgemelde ingeflooten in
It li nfche V leien, en bet vierde in V l d'Aoste, w r
men Fr nsch fpreekt.
De oorfprong deezer Duitfcheren is volt'rekt onbekend ; doch de w rfchynlykffe meening is, d t bet Inwoonders zyn v n Opper-V l is, die,
de Alpen overtrekkende, z gen O t de hoogfle einden dier
V leien onbewoond w ren, en zich d r nederiloegen op
een tyd, in , welken de Bewoonders v n It lie, gewoon
n eene z gtere Lugtll:reeke, hun Vee niet durfden brengen, of hunne Wooningen vestigen, in fireeken met fneeuw
en ys omringd.
lo . Ik z l 'er nu nog een woord byvoegen, betreffende
de Zeden v n de Bewoonders dier Dorpen, die geenszins
de minst opmerkensw rdige byzonderheden zyn v n MontRofe , voor eenen Reiziger .
N rdem l de voortbrengzels v n den onvrugtb ren en
bep lden grond deezer hoogliggende Dorpen niet genoegz m zyn, om onderhoud n de Inwoonderen to verfch ffen,
trekken 'er de M nnen byk ns lien uit om de kost to winnen : zy beginnen met M rschkr mers to weezen, en worden dikwyls Kooplieden v n eenig nzien . De Jigging deezer Dorpen noodz kt ze lien, om , v n hunne vroegfte
kindschheid f, beh lven het Hoogduitsch , hunne Moedert l, bet It li nsch of bet Fr nsrh, to leeren, 't welk in
de n bygelegene Dorpen gefprooken wordt, en de kennis
v n die twee en zomtyds drie T len fchenkt hun een
groot gem k in 't reizen .
De Vrouwen blyven derh lven byk ns geheel hel st met
l den rbeid des Velds ; en dewyl zy in veel grooter get l
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t l zyn d n n dit werk to p s kunnen komen , houden
zy zich onledig met Koopw ren op den rug to dr gen,
en gev rlyke pl tzen door to trekken, ontoeg nglyk voor
L stdieren , w r door zy dikwyls omwegen v n verfcheide d gen bekorten . Zy dr gen die yr gter. met een
kr gt , een v rdigheid en tronwe $ die zeer zeldz m is .
Ik z l u een denkbeeld geeven v n de fterkte deezer Vrouwen . Ik h d to M cugn g een k sje Miner len verz meld, d t vry zw r w s . Ik vroeg n myn W rd, of
by een M n zou kunnen vinden die bet zelve n Tl nzon
br gt, v nw r men het n
Geneve zou' kunnen zenden .
Hy ntwoordde my zeer ernitig, d t 'er geen M n in 't
L nd w s , in ft t om zulk een vr gt zo verre to dr gen ; m r d t, indien bet onverfchillig w re, eene Vrouw
bet zou doen ; by vond 'er een die bet zeer g rne
n.
n m : en, in de d d, twee h rer zouden in ft t weezen
den l st v n 66n Muilezel to torsfen . Deeze moeilyke rbeid vermindert de vrolykheid niet v n h r ch r cter . Toen
wy de fteil floopende hoogte v n den doortocht Egu be .
klommen, z gen wy zes deezer Vrouwen
n den nd'ren
k nt des Bergs, zy w ren v66r den d g 'er overgetrokken
om to B ino to komen, en keerden weder om in V l-Sefi
den n gt to verblyven . Gewonn dit Gebergte to beklimmen,
met een zw ren l st bel den, w s bet voor h r een fpel
lien weg tweem len ledig of to leggen : zy liepen, zy zetten elk nder n , zy klommen, uit vrolykheid, op de hoogten n den k nt des wegs ; zy fnelden ons twee of drie
honderd fchreden voor uit ; zy verm kten zich met bloemen to verz melen, of, in de fch duw v n een rots gezeten,
to zingen , om vervolgens weder weg to fnellen ls Vogels,
op bet oogenblik d t onze eenp rige en l ngz me tred ons
by h r br gt .
De M tigheid vergezelt doorg ns den lust tot werken,
en is nog eene opmerkensw rdige hoed nigheid by de Bewoonders deezer V leien . D t Roggenbrood, v n 't welk
ik gefprooken heb, 't welk men eet zes m nden n d t
bet geb kken is, weekt men in get pte of ndere melk, en
die foup m kt hun voorn mfte voedzel uit : de K s, en
een weinig hoe of Geitenvleesch gezouten bew rd, bew ren zy voor Feestd gen of ls zv fterkmoeten werken : versdh
vleesch eeten zy nimmer, die fpys komt hun to dour .
Dc ryke Lieden, in dit L nd, leeven op dezelfde wyze met
dezeifde zuinigheid . Onze G stheer to M cugn g , die
niets minder d n rm w s, z g ik lle vonden, uit een befloo •
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iloote pl ts, Aftrekzel v n Knoflook krygen, w rv n by
met veel deftigheids jets n zyne Vrouw en Kinderen g f,
en dit w s bet eenige tot ver ngen ming v n h rd brood,
tusfchen twee fteenen ftukken gewreeven , w r mede zy
hun vond•m ltyd deeden . De zod nigen, die buitensl nds
h ndel dryven, komen ten rnin(ten dens, in de twee j ren,
cenige m nden in hunne voorv derlyke Dorpeu doorbrengen, en fchoon zy in ndere L nden
n een beter fl g
v n voedzel gewend zyn, zetten zy zich, zonder moeite,
n den fchr len disch hunner L ndsgeuooten , en verl ten then met leedweezen . l k ben ooggetuige geweest
v n een of twee die op hun vertrek ftonden, zy In ktet;
my, tot fchreiens toe, bewoogen .
Het grootite gebrek deezer t3ergbewoonderen is m ngel
n Herbergz mheid : niet lleen bekreunen zy zich niet
over bet huisvesting verleenen n Vreemdelingen ; m r l$
zy Vreemdelingen op den weg ontmoeten, zoeken zy de=
zelven to ontkomen , en zien ze n met een houding vol fkeer en fchrik . Die v n M cugn g nogth ns, w r wy
tien of tw lf d gen doorbr gten, gewenden n ons, zy
groetten ons met een vriendlyk voorkomen ; en men verh lde ons zelfs, d t zy genoegen fchiepen in de bel ngneeming
w r mede wy hunne Bergen befchouwden . De loontrekkende Herbergz mheid, in L nden door Vreemdelingen veelvuldiger bezogt, is, buiten tegen(pr k, veel gem klyker voor de
Reizigers ; m r duidt dezelve beter Zeden n, d n de oik
pstvrye lomplieid der Bewoonderen v n Mont . Rofe P
iV fckrift .

N bet verv rdigen v n dit Reisverh l, heb ik l:ennis
gekreegen
n een klein Werkje v n den Ridder DE L QBfLANT, Lid v n de Ac demie derWeetenfch ppen teTurii ,

l'import nce des Voy ges de; courfes d ns form
prop re p ys, in 4to . Turin 1790 .
Um by 't voorfchrift bet voorbeeld to voegen, heeft de
fur i'utilite &

Ridder DE ROBILANT, met veertien Gezigten v n verfcheid(~
Met lbergen in Piernont, slit Werk verrykt . - Zes deer
zer Gezigten behooren tot Mont-Ro/e . De twee eer(te gee,
ven cen zeer goed denkbeeld v n de 1 eddingen , die de tops
pen deezes hoogen Bergs uitm ken . Twee ndere verbeel,
den den Berg , die de Koper-mynen v n 4ll gn en de
Smelteryen v n Scopel bev t . De twee l tlte behooren tot
,een Goud- en Zilver-myn, in eeim 13_erg, boven 4h 4ng, g 3IGNGs . 1791? No, G,
S
W_
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legen ; doch die, n r men my berigt heeft, niet meer be
beid wordt . Deeze Gezigten kunnen niet d n bel ngryk weerd
zen voor de Liefhebbers der Mynwerken ; doch zy zullen,
op het zien, fpyt gevoelen , d t de Heer DE ROBILANT 'er
geene Befehryvingen heeft bygevoegd,
n Welke zyne kun .
digheden, in d t v k, groote w rde zouden hebben bygezet .

LEEVENSBYZONDERHEDEN VAN DEN EERW . JOHN WESLEY, A . L . M . BEROEMD PREDIKER ONDER DE DIETHODISTEN . MET AANMERKINGEN OVER DEN OORSPRONG EN DE BEDRYVEN DEEZES AANHANGS .

(Uit het Engelsch .)

J

een der zonderlingfte Ch r cters die im,mer befconden , 't zy wy hem befchouwen ls een
Schryver v n veelerleie en uitvoerige Werken , ls een
yverig en onvermoeid Prediker, of ls een Grondvester
v n een zeer t lryken A nh ng in de Christen Wereld,
w s de Zoon v n den Eerw. SAMUEL WESLEY, Rector to
Epworth, op het .Gl nd Axholme in Lincolnshire , hy werd,
in den J re MDCCIII , in d t Dorp gebooren (*) . In
OHN WESLEY,

zy.

(*) Hy w s de Kleinzoon v n den Eerw . BARTHOLOMEW
die door de M e v n Uniformiteit, in den j re 1662,
beroofd werd v n zyne St ndpl ts to Ch rmouth in Dotfetshire . h s zyne fzetting beoefende by de Geneeskunde ; m r
de dood v n zyn Zoon JOHN WESLEY trof hem zo zeer, d t by
deezen niet l ng overleefde . Deeze JOHN WESLEY, (v n wien
men een zeer n uwkeurig verfl g ntreft in CALAMY'S Sttpplement to the Abridgment of.. BAXTER'S Life) werd, ingevolge v n
dezelfde gef'renge Ante, ontzet v n zyne St ndpl ts to Whitewich by Bl ndfort . Zyn Zoon, SAMUEL WESLEY, werd n d0
Univeruteic gezonden, w r by - l de Regtzinnigheid der Hooge Kerk inzoog, en l de Nonconformistery zyner Voorv deren
verg t . Hy fchreef verfcheide groote Werken, welker verdien .
lien men by l nge n niet geevehredigd rekende n derzelver
dikte . Hy trouwde eene Vrouw v n sneer d n gemeene be.
kw mbeden, men Belt d tzy fft mdev n Dr . S+MUEL ANNESLLY,
een beroemd Nonconformist . Leer r . H re Br,even , n n 1l re
Kinderen , dr gen de merktekens v n verhevene Godsvrugt
en gezond Verft nd. By deeze Vrouw h dt de Heer WESLLY
Yyf Kindereu .
WESLEY,

I . SA-

LEEVENSBYZOND . VAN DEN EERW . JOHN WESLEY . 155

zyne vroege kindschheid kw m hem een zonderling gev l
ver . Zyns V ders Iluis, to Epworth, br ndde, tot deii
grond toe, f ; de vi mmen verfpreidden zich met zulk eene
fnelheid, d t weinige dingen v n w rde konden geborgen
w or1 . SAMUEL' WESLEY,

eerst Ondermeester op de 1f/estminfler

School, en n derh nd Oppermeester v n Blundell's School to Tiverton . Hy m kte verfcheide Dichtftukken, v n welke, n
zyn

dood, in 't J r 1739, eene Verz meling bet licht z g. „ Hy
• w s," fcbryft de Eerw. SAMUEL BAncoci, „ een iH n
• v n Vernuft en Geleerdheid ; een M n v n de Hooge Kerk,
• en een fierk 7 cobiet . Sir ROBERT WALPOLE itrekte ten hoofd• doel zyner St tkundige Hekelfchriften . "
WESLEY, wiens Leevensbefchryving wy bier op .
geeven .
3 . CHARLES WESLEY, Lid v n bet Br zen -nofe College , to
Oxfort, en, gelyk zyn Broeder JOHN , een beroemd Prediker
onder de Methodisien . D cenboven w s by, gelyk zyn V der
en Broeders, een Dichter . Onder zyne Dichtftukken vinden
wy n Epistle to the Rev . Mr. JOHN WESLEY by CHARLES WESLEY , Presbyter of the Church of Engl nd, 17-' 55 . Short Hyms
en Selet2 P ff ges of the Holy Scriptures , 1762 . !In Elegy
on the De th of the Rev. Mr. GEORGE WHITEFIELD . Hy flierf,
eenige j ren geleden .
4 . MEHATABEL WESLEY , die
n een Heer WRIGHT trouwde.
Zy fehreef verfcheide goede Stukies in Dicht en Ondicht, de
eerfle komen voor in bet IVde Deel v n The Poetic l C lend r.
Zy w s ongelukkig, zo v66r ls n h r Huwelyk.
5 . Dit w s ook bet lot v n h re Zuster, „ die," zegt de
Eerw . BADCOCR, „ zich in 't Huwelyk beg f met dLn berug• ten WESLEY HALL V n S lisbury, die de eer h dt v n Mr.
„ MADAN'S Voorlooper t weezen , in de groote zending om de
• Leer der Thelypthor to prediken ."
Deeze zelfde BADCOCtt, v n de uitmuntende Moeder deezet
Kinderen fpreekende, tekent n : „ Mevroucv WESLEY leefde
• L ng genoeg, om de buitenfpoorigheden v n h re twee Zoonen, JOHN en CHARLES, to beweenen . Zy merkte hun
n
,,
,, ls onder eene kr gt der ds' linge oni eerie lezigen to gelooven s
• en br gt h re tegenwerpingen by tegen hunne Geestdryvende
„ beginzelen, (byzonder in bet fluk der Verzekerdheid,) met
„ ecn groote fterkte v n bewyzen , in eene Briefwisfeling met
„ h r Broeder SAMUEL . Deeze ftelde ook zyne beste poogin• gen to work, om hun v n hunne fzweeringen to rug to roe• pen ; m r to vergeefsch! De huitenfpoorige en dw lende
„ Geest kon niet beperkt of bedwongen worden ; deeze br k
„ door lles heen, en voer met geweld voort."
6
2.

JOHN
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worden . Zyne Moeder d nkt, in eenen Brieve
n h r
Zoon SAMUEL WESLEY, toen to Westmznfter ter Schoole
leggende, GOD, d t niem nd 'er bet leeven by infchoot,
fchoon zy, gelyk zy zich uitdrukt, eenigen tyd L ng d t
v n h r rme 3 ntje opg f : w nt zyn V der h dt tweem len gepoogd bet Kind to redden ; doch werd telkens
door de vl mmen to rug gedreeven . Alle poogingen vrugtloos vindende, g f by bet Kind der Godlyke Voorzienigheid over . M r Ouderlyke tederheid de vrees to bovetr
komende , w gde de I-leer WESLEY bet nog B ns zyn
Zoon to redden . Door eenig middel, zo onverw cht ls
vreemd, kw m bet Kind tot n een venfler in den voorgevel v n bet huis, en bet werdt 'er uitgeh ld, door d t
een m n, op de fchouders v n een nder zich pl tzende,
bet Kind kon bereiken . Onmiddelyk n deszelfs verlosfmg uit then hoogsth chlyken toell nd , ftortte bet d k
in .
Deeze zonderlinge ontkoming verkl rt een
Spreuk, op eene Afbeelding v n den Heer JOHN WESLEY,
gegr veerd door VERTUE, in den J re MDCCXLV, volgens eene fchildery v n WILLIAMS . Men ziet 'er een fluis
in br nd fl nde, met dit Byfchrift v n den Propheet Is
by niet
ls een hout uit het vuur gerukt ? Veelen hebben
veronderfleld, d t die Spreuk enkel zinnebeeldig w s ter
nduiding v n WESLEY'S Geestelyke Redding . l\l r nit de
gemelde leevensbyzonderheid blykt, d t dezelve zo wel
eene eerfte ls een tweede beduidenis hebbe, en zo wel
weezenlyk ls zinnebeeldig is . Deeze br nd viel voor toen
WESLEY omtrent zes j ren oud w s .
In bet J r I\MIDCCXIII, werd by ter Schoole befteld in
het Ch rterhoufe, in Londen, w r by zeven j ren bleef,
onder bet opzigt v n Dr . WALKER en den Eerw . ANDREW
TOOKE, Schryver v n The P ntheon, Tot Lid verkooren
v n Lincoln College, to Oxford, tr dt by 'er in omtrent
bet J r MDCCXXV ; by beklom, in 't volgend J r, de
n den Rector
tr p v n Meester der Kunften, en werd
Dr. HUTCHINS, tot Opziender, toegevoegd . Hy toonde vry
vroeg fm k in de Dichtkunde to bezitten ; eenige zyner
vrolyke Dichtflukjes dr gen blyk v n eene leevendige verbeeldingskr gt en kiefchen fm k ; zommige, zyner Vert lingen nit de L tynfche Dichters, gem kt terwyl by noin 't Collegie w s, erkent men voor fr i.
Vroegtydig h dt by, gelyk de Gr f v n ZINZENDORF,
een flerken indruk, d t by tot iets groots beEtemd w s .
Deeze indruk ontving meer kr gts uit eenige huislyke
vQor-

VAN DEN EERW. JOHN WESLEY .

2S7

"rv llen . Zyne wonderb re Redding, reeds vermeld,
ilrekte eigen rtig om bet denkbeeld to koesteren, d t by
door de Voorzienigheid beftemd w s om bet een of nder
groot werk to verrigten, 't welk buiten den gewoonen kring
der Menschlyke lotgev llen liep . De Eerw . SAMUEL EADcocK, fchryft in een Brief (*) . „ Men ontdekte eenige
• zonderlinge Verfchynzels to Epworth, en hoorde d r,
• v n tyd tot tyd, eenige ongemeene geluiden : WESLEY
• w s zeer vlytig om 'er onderzoek op to doen, en zeer ge• field om 'er v n to vertellen . Ik twyfel weinig of by
• merkte zich zelven
n ls bet hoofdvoorwerp v n dit
• wonderb r bezoek . Inded d, zyn V der geloofde 'er
n : dewyl deeze lles, w t kon flrekken o n die vertel•
• lingen to bekr gtigen, zeer n uwkeurig optekende , in
• een Gefchrift, uit verfcheide bl dzyden befl nde, en
• nog in Weezen . Ik weet niet w t 'er v n den Geest v n
• Epworth wierd ; uitgenomen , d t dezelve , ngemerkt
• ls een voorteken v n 't Gerugt, 't welk JOHN WESLEY
• ten eenigen tyde op een wydluftiger tooneel zou m ken,
• opgehouden heeft met fpreeken , toen by begun to werken ."
,, De d ger d v n WESLEY's leeven," vervolgt de Iteer
BADCOCK, „ w s beneveld met Mytlykery, en wel met die
• foort die n flilte en eenz mheid h kt, eene zekere on„ verkl rb re inwendige befpiegeling der Ziele , die de
„ Driften v n lle zinnelyke voorwerpen ftrekt, en, gelyk
• de Fr nfclie Quietisten bet uitdrukken , zich zelven vol-

„ m kt door eene Opflurping v n den Wil en het herfi nd
„ en v n lle de vermogens in de Godheid . In dit t stb r
„ donkere beg f zich de uitfleekende FENELON, ls by den
ngen men Pinduc verliet , om met M d me GUYON
•
• Zuivere Liefde to zoeken . De Heer WESLEY volgde eeni„ gen tyd hct zelfde Ignis f tuus, met den Heer WILLIAM
„ LAW, en den Geest v n Dr RENTY. Een fl t nogth ns

„
„
„
„
„

•

zo kwynend, fluimerend en onedel , voegde luttel
n
den werkz men rt deezes zonderlingen M ns . Zyn
veerkr gtige Geestgefleltenisfe kreeg meer kr gts door
wederhouding : cdnsfl gs met gl ns to voorfchyn treedende, ging by, gelyk by zelve bet uitrlrukt, de groote fpleet,
gedr

gen op

rends vleugelen, over ."

Het leezen der Schriften v n deezen
(*) In de Rifiliothec
(t) De Schryver v

WILLIAM LAW (t),

br gt

Topogr p'zic Brit nnic , 1NTo . XX .
n the C';risti n Perfection, en een Serious
4ddresf to the C,'bristi n JPcrlol.

SS
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br gt veel toe om JOHN WESLEY en diens Broeder CHAk
LES, nevens eenige weinige jonge Studenten , to bep len
tot eene meer d n gewoone ftiptheid in hunne Godsdieni}ige leevenswyze . Zy hielden lle weeken bet Avondm l
des Iieeren ; n men lle V sten der Kerke w r ; bezogten
de Gev ngenhuizen ; fl;onden 's morgens ten vier uuren
op ; en onthielden zich v n lle uitfp nningen . Uit de
lipte tvyze op welke zy v n elk uur befchikking m sk.
ten, verkregen zy den n m v n Methodisten, onder welken hunne N volgers zints beltend geweest zyn .
Een meer onderfeheiden berigt v n den oorfprong deezes A nh ngs z l bier gevoeglyk pl ts vinden ; wy ontleenen het uit een beroemd Werk . De Mothodisten m ken
cen groot nt l uit in Groot • Britt nje , voorn mlyk on.
der de I gere r ngen des Volks. Zy kw men, omtrent
vyftig j ren geleden, to Oxford op, en 'werden welh st
verdeeld in twee P rtyen , de eene onder de leiding v n
den Heer GEORGE WHITEFIELD , en de ndere order die
v n de twee Broeders JOHN en CHARLES WESLEY. Deeze
Leidslieden, en , ls wy den Heer WILLIAM LAW UitZOnderen, Grondvesters der Methodisten, werden to Oxford
opgevoed : zy ontvingen de Bisfchoplyke Ordening, en betoonden zich ltoos Voorft nders v n de Geloofs-Artykelen cn Liturgy v n de v stgeftelde Kerk, fchoon zy door .
Q ns de wyze v n Eerdienst der Disfenters volgden .
ld r een ontwerp ber mende orn fgezonderde Gemeenten op to rigten, in heiligheid en volm ktheid lle n .
dere Christen Kerken overtreffende , en tot een zeer groote m te ngevuurd door een yver v n een buitenfpoo.
rigen en geestdryvenden rt, werden zy zwervende Predikers, en, uit de meesten onzer Kerken geweerd, volbr gten zy bun Dienstwerk in de huizen v n bzondere
Perfoonen, in open Velden, enz, niet lleen in' Groot.Britt nje en lerl nd, rn r ook in Americ ; in deezer
voege kreegen zy een groot nt l Toehoorders en A n,
h ngelin en, zo onder de Leden der Hoofdkerke, ls on.
der de Disfenter,r . Het Godgeleerd Stelzel v n den Heer
WHITEFIELD en diens N volgeren, is C lvinistisch ; d t
v n den Heer WESLEY en diens Leerlingen Armini nsch,
en de l t(le beweert de mogelykheid, om in den tegerw
woordigen ft t eene zondelooze Volm ktheid to berei .
ken, De mindere Leer rs, by beide deeze foorten v n
Meth disten, zyn doorg ns Lieden v n geen geleerden
opleg ltoos, en zygceve voor z hunne bekw mheden rot
dell
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Aen Predikdienst to ontv ngen v n byzondere Inlichtingen
v n den Geest . De Methodisten, v n beide de P rtyen,
doen, gelyk ndere Geestdryvers, den w ren Godsdienst
voorn mlyk beff n in zekere ndoeningen en inwendige
gevoelens, wtlke men onmogelyk k n verld ren ; docli
die, v n n derby bezien , werktuiglyk fchynen in derzelver oorfprong en werking ; zy beweeren , over 't lgemeen, d t de Christenen den meesten k ns ft n om to
fl gen in bet verkrygen der w rheid, niet door de voorfchriften der Rede to volgen, of de hulp der Geleerdheid
to b t to neemen ; m r door hunne Gemoederen open to
zetten voor den invloed en bet beffuur v n Godlyke
Verlichting, en hun gedr g ltoos n r de ndrift dier
Verlichting to regelen (*) .
Wy l ten bet onzen Leezeren over voor zich zelven
to oordeelen volgens hunne wyze v n denken , en bet
verfchillend licht w rin zy de Leerffellingen des Christendoms befchou ven, of deeze voordr gt v n den Oorfprong der lWethodisten en hunner onderfcheidene LeerffelOns niet nm lingen, n uwkcurig en juist zy.
tigende, oordeel to velleu over de Godsdienstbegrippen v n
iem nd, inerken wy lleen n, d t eene Ben ming, oorfpronglyk ls cen Sm dn m gegeeven , zints ls een
ngemerkt, door lien die zich voor N volEern m is
gers v n tvIIITEFIELD Of WESLEY uitg ven . N r de 1vy ze 1\IETHODISTERY geheeten, eerden zy den God hunner
TZ deren . (t) . De bel ching en verfm ding, Welke de
zonderlingheid v n hun gedr g veroorz kte, konden JOHN
en CHARLES peer wel verdr gen . Zy lieten zich niet ffchrikken door gev r, door geen bel ng bekooren, nocli
door ongunst bevreesd m ken .
WESLLY oordeelde weih st de grenzen v n dit Eil nd,
to bep ld , voor eenen yver die de Godsvrugt v n een
Apostel vertoonde , en voor eene onverfchrokkenheid ,
w r in weinige Zendelingen hem 'overtroffen . In 't j r
MDCCXXXV ging by fcheep n Georgi , een der Engelfche
Volkpl ntingen, ten then tyde nog in eene St tkundige
kindschheid : bet groot oogmerk zyner reize w s , om
bet Eu ngelie to prediken, by de lndi nfche Volken in de
N huurfch p dier Volkpl ntinge . Hy keerde, in den J re
MMDCCXXXVII, weder n Engel nd . V n zynen geestlyken
rbeid, zo in dit L nd ls in Americ , heeft by zelve een
zee,
(*) CHAMBER'S Cyclopedi .
(t) 4ANn, XXIV; ige
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zeer breedvoerig verfl g gegeven , in een reeks v n your,
p ls, op onderfcheide tyden gedrukt .
Deeze yourn ls h lden onzen rbeidz men Prediker ,
en diens Medehelpers , eenige ftrengc A nmerkingen op
den h lze v n twee Kerkvooden
, Dr. GEORGE LAVINGZ)
TON, Bisfchop v n Exeter, en Dr . WILLIAM WARBURTON
Bisfchop v n Gloucester . De eerstgemelde g f in drie Deelen ujt, the Enthufi sm of the Methodists nd P pists comp red . Tegen het derde Deel v n dit Werk, niet weinig
behelzende ten l ste v n WESLEY'S Zedelyk gedr g, g f
WESLEY eene Verdeediging uit in een Brief
n zyn Lord+
(ch p, die denzelven weder be ntwoordde . Op Bisfchop
WARBUR iON's
nv l op de Methodisten , zullen wy breeder flillt n . Dezelve is begreepen in zyne veei gerugt5
kende Verh ndeling , getyteld : the DoEtrine of Gr ce ;

n

he Office nd Oper tions of the Holy Spirit, vindic ted
from the Infults of Infidelity, nd theAbufts of F n ticism :
concluding with fome Thougthts , humbly offered to the
Confider tion of the Eft blished Clergy , with reg rd to the
fright Method of Defending Religion g inist the Att cks of
either P rty, 2 Vol . 1762 .
Bisichop ZWARBURT ON's A nmerkingen , op den Heer
WESLEY , worden voorgeg n v n een Onderzoek v n 't

Been de Heilige Bl deren ons leeren , wegens den Duur
tier Buitengewoone G ven des Geests . Uit den l iigen
Duur, welken de Heilige PAULUS toefchrvft n de Liefde
boven Prophetien , T len en Kennisfe (*), leidt by of ,
d t , d r de Deugd der Liefde gefchikt is, om de Christen Kerk, door lle tydperken heen, hier op rde to vergezellen , de wonderd dige G ven v n Prophetie , vreemde
T len en Bovenn tuurlyke Kennisfe , in tegendeel , lleen
wuorbyg nde Gen deg ven w ren , n de Kerk gefchon;;en, geduurende derzelver zw kken en kindfchen St t, om
den Godlyken Oorfprong
n to wyzen, dezelve to verdee-digen tegen de bedriegeryen en de m gten der Duisterniste . Over het gelieel tr gt by, uit eene n uwkeurige ont•
lediiig dier pl tze to betoogen , d t de Wonderd dige
CG ven der Kerke, (Diet lleen die ftrekten om Lich mly .
ke kw len ; m r ook, 0111 Geestly ke ongefteldheden weg
':e neemen ,) ftonden op to houden by de volkomene Vesti .
gir.Z des C1lristendo`ins , en gevolglyk , d t lle de Voors;eefzels der Leidslieden under de Methodisten , v n Wonder
Coih t,4 . Sill. $~
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derd dige G ven en Bovenn tuurlyke Verlichtingeh, of de
begogelingen v n Geestdryvery , of de Bedriegeryett v n
Gevetnsdheid, w ren .
Op welk eene wyze die geleerde Kerkvoogd , deeze
w rneemingen heeft toegep st op bet Gedr g v n den Deer
WESLEY, in 't byzonder zo
ls deeze 't zelve voorgefteld
heeft in zyne journ ls , z l zeker weetensw rdig weezen
v or de meesten onzer Leezeren . Wy zullen d rom eene
en ndere byzonderheid d r nit ontleenen .
Ten einde men, fchryft de Bisfchop, niet vermoede d t
ik ecn H rsfenfchim beftryde, is her noodig voor f to toonen, d t deeze zeldz me Al n , de Heer WESLEY, in de
d d, zich byk ns lle Apostolifche Gen deg ven heeft toegeeigend, in zulk eene volkomene m te ls dezelve oudtyds werden bezeten . M r , gelyk ieder goed Acteur
eerst zyn Tooneel z l gereed m ken , zo heeft by ook
geh ndeld, en ons, door de toverkunst zyner Tooneel-ver,mogens, to rug gebr gt tot lle de Wonderen der vroegfte
tyden : d r wy den Duivel los, ontketend en losgel teii
viuden , om zyn l tfte poogingen
n to wenden tegen
den Nteuwen Godsdienst ; terwyl wy,
n den nderen
k nt , met dezelfde blykb rheid zien , hoe een overvloedige Uitftorting v n den Heiligen Geest geiehiedde , over
zyne Opkomende perk . En lle deeze dingen dus voorbe .
reid zynde , ft n beide deeze M gten gereed , om elk
h re rol to fpeelen, ten tyde, d t onze Apostel oordeelt,
d t zy ten tooneele moeten treeden .
(Het vervoig pier n .)
TEL EDELE HEERENI
"

„
•
„
•
„
•
•
•
•
•
„
•
,,

D oordrongen zynde v n droefheid over her n deel, 't welk
men n eenige br ve Ouderlooze Kinderen , v n een
myner overledene Boezemvrienden , door de gevolgen v n 't
bedryven v n Overfpel , heeft toegebr gt , en verzekerd zyn .
de , d t deeze of diergelyke gev llen menigvuldige m len
pl nts hebben ; zo v tte ik de pen op , om deeze gruwelyke
zonde, l ngs deezen weg, to beflryden . En vermits U&lele
ge gt Work voorn melyk gefchikt is om nuttig re zyn , zo
twyfele ik niet, of UEdele zullen wel de goedheid gelieven
to hebben , oin deeze korte A nmerkingen d rin een pl nts
to verguunen , zo ls nderen v n my voorheen dit geluk
hebben mogen erl ngen ; of bet God mogt beh gen, flegts
een v n deeze Zond rs of Zond resfen de oogen to openen,
en hen verinogens to verleenen, om deeze Zonden to kunnen
S 5
„ v r-
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• v rwel zeggen ; of wel
• fnoode misd d to beg n ."
Ik heb de Eer to zyn,
D . den so 1lpril,
179 1 -

nderen

ffchrikken , om deeze

WEL EDELE HEEREN!

UEdele vlytige Leezer
W.

DE ZONDE VAN OVERSPEL, UIT EEN BEPAALD OOGPUNT BESCHOUWD, EN HET ONREGT , EN DE SCIIADE , DIE MEN
ZYN EVENNAASTEN DAAR DOOR RAN AANDOEN EN
VEROORZAAKEN, AANGETOOND .

r is byn

geen Zonde , welke onder groot en klein menig-

vuldiger en openlyker wordt bedreeven, d n de Zonde v n
E
Overfpel . Een ieder , die de w ereld gezien heeft , en door

de verkeering met menfchen weet , w t 'er in dezeive omg t,
z l my dit gereedelyk toeflemmen . Het beg n v n deeze Zonde
words door veelen flegts ngezien ls een G l nterie, eene ten
kw de niets betekenende z k . 'Er zyn my voorn me getrouwde Lieden, v n beide de Sexen, hekend, die 'er fchier openlyk
voor uitkomen ; die op de Concerten , in de Comedic , in de
Gezelfch ppen , j zelfs in de Kerken , met woordetl en door
geb rden toonen , d t de vormoedens, welke men v n hunne
onbet melyke en zoudige gemeenz mheid heeft opgev t , niet
d n m r l to w r zyn . Zou men deeze verreg nde oube •
(ch mdheid , en bet toeneemen v n deeze Zonde , niet veel l
d r n kugpen toefchryven ? Vooreerst , d t dezelve th ne
genoegz m Ar ffeloos k n worden bedreven ; en ten nderen ,
d t de meeste Menfchen dezelfde uiterlyke hoog chting betoonen voor die geen , die voor een Overfpeeler of Overipeeleresfe bekend fl t , ls voor Lieden v n een onbefproken w ndel? En echter k n, j moet, men de Zonde v n Overfpel, our
deszelfs gevolgen, onder de grootfte en onder de zw rfle v n
lle de Zonden tellen .
Ik z l w r etin bewys , onder de
menigvuldige die voor h nden zyn , ter bevestiging v n myn
gczegde nvoeren ;
een bewys, w rv n men , ter befir ffing en beteugeling v n deeze gruwelyke Zonde, zeer weinig
gebruik m kt, en bet welk evenwel, myns oordeels, geen v n
eindelyk een bewys, genomen nit een zede minfte is ;
kcr gev l, w rin ik, min of r cer, ben betrokken geweest ; en
't welk my , ter oorz ke der ongelukdtige Kinderen, die, door
de gevolgen v n bet beg n deezer Zonde , eene zeer nmer.
kelyke Erfenis hebben verlooren , en d r door tot nypende
Armoede zyn gebr gt, veel droefheid heeft veroorz kt .
Door bet beg n v n de Zonde v n Overfpel, met de Vrouw
v n zyn Evenn sten , dtingt men immers zeer dikwils Un of
meer vreemde Erfgen men in deszelfs F milie in . Deeze in de
d d Onechtelingen deelen met de wettige Kinderen v n den
46
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go godloos bedrogen M n , die ter goeder trouwe meent, d t
deeze ook zyne wettige Kinderen zyn , n zyn overlyden, des.
zelfs N l tenfch p ; of, zo deeze 1Vl n geen Kinderen , die nit
hem zyn voortgefprooten , n l r , zo fleepen deeze . onwettige
Kinderen , eerie geheele Erfenis n ' zich , die nders
n de
j3roeders, Zusters, of de Neeven en Nichten, v n deezen M n,
zou to beurt zyn gev llen .
Dit is bet nog niet l ! M r hoe dikwils gebeurt bet , d t
wettige Erfgen men , die boven den vierden gr d
n ien nd
beft n , door tusfchenkoinst v n deeze Onechrelingen en ingedrongenen in eene F milie, die d n qu ff een gr d n der
een overleden Bloedverw nt, b intest to, beft n , worden bui .
ten gefloten . En dit w s bet gev l , 't welk ik bedoelde , en
tv rdoor ik, n br ve , n rhge en Godvrugtige jonge Lienzienelyke N l tenfch p heb zien ontvreemden .
den , eene
nfpr k h dden ; en welke hen, die
w rop zy eene wettige
zeer bekrompen moeten leeven , en zich zeer n uw , voor i
de Meisjes, behelpen, ongemeen wel zou zyn gekomen .
Zie d r, onder nderen, de gevolgeli v n uwe ontugtigheid,
gy Overfpeelers en Overfpeeleresfen ; bedenkt dit, en beeft
twe overgewonne B st rden , die ongelukkigen , onweetende
d t zy in zonde en ongerechtigheid zyn geteeld , hebben
geen ichuld n dusd nig eerie dieflt l ,
n bet berooven
Neen ! deeze misd d blyft
v n hunne Medefchepzelen .
voor ulieder rekening !
voor ulieder rekening lleen ! Gylieden moogt bet pleegen v n deeze gruwelyke Zonde eene
G l nterie noemen, die de W ereldfche Rechter, op zyn hoogst ;
met eene Geldboete ftr ft ; in r de Hemelfche Rechter z l
uit een w r, oogpunt bedeeze misd d nit cen nder,
Ichouwen ; en , zo gy in bet beg n v n deeze Zonde voortg t, en oubokeerd flerft, u d r voor geflrengelyk, en n r verdienflen, flr fl'en
OORSPRONGLYKE BRIEVEN UIT SPANJE DOOR BEN REIZIGER GE$CHREEVEN ; BEHELZENDE DE GESCHIEDENIS VAN DON
ALONZO, OF DEN EDELEN KLUIZENAAR .

(Yeryolg v n bl. 217.)
V I E R D E

B R I E F.

.B rcelon , July to, 1t78on ALONZO CARDONA fl mde of nit cen der doorlugtigfle
1 uizen v n Oud C flilie . De N tuur w s zeer ryklyk geweest in bet uitdeelen h r .r gunstbewyzen, in bet vormen v n
zyn Perfoon ; zyn gel d en geft lte w s zeer fchoon , en dir
ging gep rd met eeue bev llige en cdele hooding. Dit ges,
(`ge-
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tgelyk ik reeds heb opgemerktj w s nog duidelyk zigtb r, zelre
in zyn Kloostergew d . Niet min h dt zy h re goedgunlligheid
hetoond in bet vercieren v n zynen Geest : w nt door den ge .
heelen loop zyns verh ls, en in lle deelen zyns ommeg ngs,
kon ik ontdekken , d t by lle n tuurlyke en verkreegene be .
kw mheden bez t , die den M n v n Verft nd en Opvoeding
uitm ken .
Zyne Ouders gellorven zynde, toen by nog jong w s, n m de
Gr f v n CALVATARA, Broeder v n- tyne Moeder, die in de St d
Burgos woonde , hem in zyn Huis , en werd hem ten V der .
Deeze Edelm n h dt m r 66n Zoon , byk ns v n denzelfden on .
derdom is Don ALONZO ; zy werden op e6nen tr nt en in dezelfde oefeningen opgevoed . Voegelylte j ren bereikt hebbende
om door reizen zig to volm ken, lict de Gr f Neef en Zoon
trekken om een reis door It lie to doen, en eenigen tyd n her
Hof v n N pels zich op to houden .
Geduurende hun verblyf in die St d, kreegen zy begeerte om
bet vrugtb r Eil nd Sicilie to g n bezigtigen, en gingen fcheep
n boord v n een N pelfehe G lei, n de H ven v n Mesfrn be.
tlemd . De Wind diende hun voor eenigen tyd ; m r een fchielyk opfleekende Storm, hoed nige men veel heeft op de Kusten
v n de Middellndfche Zee, dreef bet Schip verfcheide mylen ten
Zuidwesten f, en zy bevonden zich 's nderend gs , met bet
nbreeken v n den morgen , op de kust v n Afric , n by de
H ven v n Tunis.
De Storm bed rde nu, en do N polit nenbegonneu to roeijen,
om de breedte, v n welke zy fgedreeven w ren, weder to bekomen ; doch zy konden bet oog niet ontwyken eens Roovers
v n Tunis, buiten de H ven liggende to w gten, om, zo r s de
Storm ophieldt, ter K p uit to v ren . De Mooren h dden he2
It li nf he Schip niet gezien , of zy heefchen de Zeilen by, ett
zetten bet met lien mogelyken fpoed n : dewyl zy veel flerker
bem nd w ren d n de vervolgden, twyfelden zy met n eene gen boord verfcheide
ree'e bem gtiging : doch 'er bevonden zich
N nelfche Edellieden , heh lven de twee jonge Sp nj rden, zy
fp nden lles w t mogelyk w s in, om den hezwykenden moed
der Schepelingen op to beuren , en hun n to m nen tot eene
zo m nmoedige verdediging ls hunne omfl ndigheden gedoog .
den .
Don ALONZO en zyn Neef Don MIGUEL w ren niet min gereed d n eenige hunner Tochts-lotgenooten, om, met uitgetoo .
gen Zw rd, proeven v n hunne d pperheid to geeven . De
Roover, th ns in 't bereik v n een K nonfchoot gekomen, begon bet gevegt. Volgens de gewoone wyze v n vegten, poogden de Ongeloovigen bet vy ndlyk Schip n boord to kl mpen ,
en to enteren . Zy volvoerden dit . Het gevegt werd hevig ,
en veelen werden n wederzyden gewond en gedood .
Do jonge Gr f kreeg een fl g met een S bel v n een Moor, die
hem op hot Dek deeds neder orten . Don ALONZO, zyn Neef
zietl
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ziende v llen, ontfloeg zich v n den M n tegen wien by k mpte,
fprong n de pl ts w r deeze l g , en weerde behendig den
fl g f, die doodlyk voor hem zou geworden zyn . Moedig op
dit welgelukken, fl k by zyn Zw rd, eer de Moor zich kon her.
flellen, in den boezem dens B rb rs, en wreekte den v l zyns
Wends .
De C pitein v n hot Roofrchip, een veel heeter ontv ngst ge .
w r wordende d n by vermeend h d, riep zyn Volk terug, en ,
voer been om een gem klyker b it to bekomen . De N pelfche
G lei wendde lles n om de H ven to bereiken v n welke zy onverw gt w ren fgedreeven , en kw m welh st , zonder eenige verdere floorenis, binnen .
Dit gev l tn kte Don ALONo
zo dubbel dierb r n zyn Neef; 't zelve bevestigde de Vriendfch p, die zy v n hunne vroege jeugd voor elk nder geh d h d.
den, en die met de j ren w s opgegroeid, meet , en meer. Do
jonge Gr f word, op zyne nkomst to Mesfin , gebr gt, ten
Huize v n den Sicili nfchen Edelm n, n wien zy Voorfchryvingsbrieven h dden ; zyne wonden werden ld r terflond verbonden, en men droeg voor hem lle )nogelyke zorge . Geduurende zyne beterfch p, die tr glyk voortging, verliet Dot) ALONo
zo zelden de K mer zyns Neefs , en g f, zo l ng diens leeve
gev r liep, outelb re blyken v n de tederfle bezorgdheid .
Don JUAN SFORZI, M rquis del Spnoli, de Edelm n n wien
de twee Sp nj rden w ren nbevoleu , bekleedde cone
nzienlyke post op het Eil nd, ftondt in groot vertrouwen by zynen Meester, den Koning der beide Sicilien, en w s zeer gezien
by de Inwoonderen v n llerlei r ng. P lermo w s meest zyue
verblyfpl ts ; doch by onthieldt zich, ter verrigting v n cenige
St tsbezigheden, th ns to Mesfzn .
Eene Dogter w s hot l tfle en eenige overl hot v n bet door.
lugtig Huis diens Edelm ns ,
n welke de M rquifinne, h re
Moeder, bet leeven niet gefchonken h dt of zy blies bet h re
uic ; h r erfgen m l tende v n eene groote inn te fchoonheid
en duizend nv lligheden . Al de liefde v n bet gevoelig h rt
v n den M rquis vereenigde zich in deeze Dogter, en de zorg
voor h re opvoeding w s een zyner geliefdfle bezigheden . Zy
n zyue wenfchcn : w nt de Jonge LEObe utwoordde ten vollen
NORA, opgroeiende, flrekre ter bewondering v n 't geheele Eil nd .
Zy h dt h r veertiende j r bereikt, town de twee Sp nfclze
Bidders n h rs V ders P leis kw men . Schoon de F )nilie v n
den M rquis oorfpronglyk uit Sp nje ffl mde, en by verfcheide
j ren zich n bet Hof v n N pels h dt ontboude , behieldt by
niets v n de ernsth ftigheid en hoogmoedigheid dier beide Volken ;
m r w s ongedwongen, open'h rtig,gefpr kz m ; p rende, by
eene voeglyke deftigheid, bet innee)nende en bev llige v n moor
befch fde Ryken .
Deeze vryheid v n gevoelen flrekre zich nit tot de opvoeding
zynerDogter ; h re Zeden , door zyne h nd gevormd, hidden
bet midden, tusfcben de flyfheid en n uw,ezetheid der Sp nl r-

eenige
LEONORAtekens
kon niet
mogt
konden
nverwerven
befpeuren
LEONORA, bevondt
noch
v
h
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j rJen en wulpfche losheid derFr nfchen . Wet verre, derh lven,
v n zyne Doper, toen deeze twee G sten kw men, op te fluiten , en v n hun gezelfch p to verwyderen, ftondt de M rquis h >f
toe n zyne t fel to komen, en deel to neemen in de pl ifierp rtyen. De Duenm nogth ns , nti wier opzigt by h r h dt
nbevoolen , w s teffens verm nd behoorelyk gt to fl n op
h r gedr g, ls zulks noodig mogt weezen, om voor to komen,
d t 'er geen byzondere gefprekken pl ts greepen, of iets meer
d n cen vricndlyk onderhoud . D n , hoe ydel zyn zod nige
voorzorgen ! De indringende Liefde zoekt ltoos voordeel to doen
met jeugd en onerv renheid , en zomwylen op den geringfterr
grondfl g een duurz m ryk to bouwen .
Dit gefchiedde to lh/ecfrn . De jonge Gr f w s niet geneezen
v n de wonde hem door den Moor toegebr gt, of by ontving
eene ndere, v n de onwederft nb re bekoorelykheden v n de
beminnelyke LEONORA . Op 't eigen oogenblik d t by gelegenheid
h lt om de fchoone Doper v n den M rquis to zien, voelde by
de kr gt der Liefde . D n bet verm k, 't geen by gevoelde nit
deeze nieuwe ndoening, w s niet onvermengd . W nneet' zyne
Liefdedrift hem toeliet to denken, hegreep by, d t, fchoon by
de gunst v n Leonor
r, noch zyn
V der, hem zou toel ten de Egtverbintenis n to g n , eer de
twee j ren, tot zyne reis beftemd, verftreeken w ren . Dit tyd.
v k fcheen hem eene Eeuw : die bedenking verbitterde lien genoegen ; zomtyds befloot by zyne gevoelens to ontdekken n do
jonge Juffrouw, en h r tot medelyden to beweeben ; op ndere
tydenftelde by v st, zyne Liefdedriftte beteugelen, en zyns V ders voorfchrift bereidv rdig to volgen . Zo zegepr lden, by
beurten, Liefde en Rede .
Donn
l ten op to merken, d t Don MrGUEL zeer gunftig ten h ren opzigte d gt, niettegenfl nde by
het geheim in zyn eigen h rt verborg ; _doch zy z g bet met
leedweezen . Schoon zyn Perfoon bev llig w s en zyne beg fdheden inneemend w ren, h dt zy nogth ns Don ALONZO dikwyls
gezien, v66r d t diens Neefs ongefteltenisfe hem toeliet zich by
h r to vertoonen, en w s zy d rdoor, eer zy 't wist, met een
gunitig vooroordeel jegens hem ingenomen . Menigm i wenschte
zy in 't verborgen, d t de M n, die h r V der h r tot Egtgenoot zou kiezen, zodltnig mogt weezen . Doch, welke ook h re
inwendige gevoelens w ren, zy gedroeg zich zo omzigtig, d t
noch de M rquis, noch die hem kw men bezoeken, noch de
n h re verhoolene
Duenn
wenfchen .
Don ALONZO gevoelde in hem ongewoone ndoeningen ls by
. Zich geheel
zich in 't gezelfch p v n Donn
ontdoende v n zyne volks-ernsth ftigheid, w s by ltoos vrolyk
ei vlug in h r byweezen, en poogde, door duizend kleinigheden in bet opp sfen, h re gting to verwerven . M r jong en
onbedreeven in de ndoeningen des b tten, h dt gy geen dens.
beeld,
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beeld, dot deeze oplettendheden uit iets meerders d n de pligtm

.
tige vriendlyke beleefdheden n de Sexe V n LEONORA verfchuldigd , ontflonden ; by d gt Diet dot 'er Liefde under gemengtb
w s.
In deezen flo t bleeven LEONORA, Don MIGUEL en Don ALONZO,,
een geruimen tyd. Zy w ren dikwyls by elk nder op pl ifierp rtyen, doch bleeven onkundig v n elk nders gevoelen.
Lindelyk kon de jonge Gr f, ls by, op zekeren d g, Donn
LEONORA toev llig ontmoette, op een fgelegen w ndelp d, in
den Hof tot bet P leis bo rs V ders behoorende , de ndrift Diet
wederfl n , welke hem nzette om zyne Liefde n h r to
ontdekken , en , vreezende dot by zulk eene gunftige gelegenheid
Diet weder zou ntreffen , knielde by voor h r neder.
LEONORA h dt zints long eene verkl ring v n dien c rt verw gt .
Zy llondt, derh lven, Diet verwonderd, to hooren, dot by, in de
tederfle en vuurigfle bewoordingen, zyne Liefdeverkl ring uitboezemde . In 't eerst poogde zy zynen nv l boertende of to
2etten ;m r bevindende d t by nhieldt,en geen genoegen fchiep
in de lugtigheid he rer ntwoorden, betuigde zy hem, dot h re
wil geheel ondergefchikt w s n dien h rs V ders ; zyne h ve,
len lleen konden h re wenfchen in een zo
ngelegen fink bep len .
Op dit oogenblik verfcheen de Duenn . LEONORA drong ?er op
d t by zou opfl n , en verboodt hem by h r eenigen verderen
nzoek to doen . Don MIGUEL ntwoordde, dot bet hem onmogelyk w s ooit op to houden h r to beminnen ; en dewyl zy hem
iiet volflrekt verbooden h dt to hoopen, kon by zulks neemen
moor eene flilzwygende goedkeuring v n zyne ooginerken, ert
den weg, welken zy ngeweezen h dt ter vervulling zyner wenfchen, infl n . Dewyl de Duenn intusfchen zo digt by kw m,
dot h t h r Diet mogelyk w s hem lets meer fwyzens re zeggen,
vondt zy zich genoodz kt flilzwygend to berusten in deeze bedoelde Liefdeverkl ring .
Ik moet bier eeu einde n myn Brief m ken , die vry long
geworden is ; n rdem l ' t w rfchynlyk eenige postd gen zul .
len verloopen, e r ik weder gelegenheid heb om n u to fchryven. Veer intusfchen wel .
C. D.
VYFDE

BRIEF .

B rcelon , July

2o,

178 -

Don MIGUEL bet door hem genomen befluit willende volbren •
gen , zogt gelegenheid om LEONORA's V der deswegen den voorfl g to doen . Den M rquis op zekeren d g lleen v ndende, verkl rde by deezen, w lk een indruk de fchoonheid en de bevelhi
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iigheden v n diens beminnelyke Dogter op zyn h rt gem kt h d,
den ; en by verzogt de toefleln1ning des V ders om h r wederliefde, w re bet mogelyk, op to wekken .
De M rquis liet den jongen Gr f ongefloord voortv ren its
lles w t by to zeggen h dt ; doch, ls by opbieldt, vroeg by
hem, hoe by zo onvoorzigtig kon weezen, otn to denken n het
treeden in eene Egtverbintenisfe zonder zyn V der voor f ge-.
l dpleegd to hebben op een tluk v n zo veel nbel ngs ; een
pligt, v n welken by zich net kon outfl gen gten ; dewyl dezelve in Sp nje met zo veel fliptheids werd fgevorderd .
Don MIGUEL br gs ten zynen voordeele in 't midden, de on..
w rfchynlykheid, d t zyn V der eenige tegenwerping zou hebben op 'zyn voorflet, om eene Egcverbintenis n to g n, in
eene F milie, in lle opzigten zo edel en luisterryk .
De
M rquis ntwoordde , d t by, hoe w rfchyglyk dit mogt weezen, op geenerleie wyze eenige
umoediging geeven kon
q
zyne hoope , voor d t by in perfoon zyn V der des ger dpleegd
b it ; en dewyl dit niet kon gefchieden eer' by t' huffs kw m,
hoopte by, d t de Gr f zyne genegenheid zo l ng zou bedwingen, inzonderheid, dewyl by door de voorgefl gene Egtverbin,
tenis zou beroofd worden v n de gelegenheid, om, door bet bezoeken v n ndere Volken, die Mensch- en W ereldkennis op to
doen, welke v n eene zo onvermydelyke noodz klykheid w s
voor een jong Heer v n zyne hoope Geboorte.
Met l de
eenvoudigheid_'v n een verliefden jongeling , wilde de Gr f de
heftigheid v n zyne Liefdedrifc in 't midden brengen, die geed
l nger uitflel gedoogde, m r de M rquis deedt hem welh st,
door overwigt v n reden, zwygen .
Die Edelm n w s niet onvold n over den voorf g v n den
jongen Reiziger ; by wenschte geen hooger verbindtenis voor,
zyne zo tederbeminde Dogter ; m r bet ultulel, w rop by ndrong, fcheen volflrekt noodz klyk tot h r toekomend geluk .
N rdem t Don MIGUEL in zyn ged nen nzoek niet betef
kon fl gen, en de tyd, welken zy zich voorgefleld h dden op
Sicilie to flyten , byl, ns verllreeken w s , begonnen zy zich t t
bet vertrek gereed to m ken . Al bet metkw rdige des Eil nds
h dden zy reeds bezigtigd .
By dit gedeelte des verh ls, herinnert bet luiden der Klokjes,
behoorende tot bet Klooster en de ndere Hermit gien , Don
ALONZO , d t bet uur v n de Middern gt-gebeden d r w s,
Hy ging dLrh lven in zyn klein Bidk mertje, n , beleefd, verfchooning gevr gd to hebben, wegens de onvermydelyke noodz kelykheid, welke hem drong bet verh l of to breeken . Gy
zyt ongetwyfeld onverduldig nieuwsgierig n bet vervolg , i4
zg bet den n sten Postd g zenden .

('t d'eryol,~ by de eerJfe ge4gerrheid,)

ME N G EL WE R K,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN,
BETREKKELYK .

A n de Heeren Uitgeeveren der Algemeene V derl ndfche
Letteroefeningen .
MYNE HEEREN !

V

mden U Wel Ed . het volgende Stukje, welk ik vert ld heb, v n eenig
nbel ng, om in U Wel Eds .
veel ge cht M ndwerk gepl tst to worden, zulks z l my
byzonder
ngen m zyn , terwyle ik de eere heb, met
veel chting, to zyn,
MIYNE HEEREN
Heusden,
den
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U Wel Ed . Dw . Dien
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C . MULLER .

VERGELYKING VAN LUKAS II. 2, MET LEN BERIGT
VAN JosEPHus . Door CHRISTOPH DANIEL LORENZ .

(N r het Hoogdtiitsch .)

L

UKAS zegt, Hoofdft . II . 2 ., d t cHRISTUS is geborel2
geworden M yE . oteVOVros 7M C Evpuec Kvpmviou , toeti
QUIRINUS Of CYRENIUS een, niet door of nit den Roomfchen _R d
fgezonden Proconful of Prcetor, m r door
AUGUSTUS zelfs, onmiddelyk
ngefl;elde St dhouder v n
(een gedeelte v n) Syrien geweest is .
JOSEPHUS en ndere ongewyde Schryvers berigten, d t
toen ter tyd, tot n den dood v n HERODES, welke, n r
de uitrekening v n SCALIGER en cALVISIUS, in 't J r der
W ereld 3948, vOGr P sfchen, voorviel, SATURNIUS St d.
houder v n Syrien geweest zy, welke door QUINTILIUS
VARUS, die n derh nd de Duitfchers zoo goed heeft leeren kennen , en n dezen eerst door CYRENIUS of QUIRIMENG . 1791 . NO . 7 .
T
NUS

°_`'O

VERGELYKING VAN LUKAS II. 2,

Nus opgevolgd is geworden , en deze l tfte eerst negen
de geboorte v n CHRISTUS , n het verb nnen
J ren n
Vienne, eene zeer fcherpe Sch tting,
v n ARCHELAUS n
eigenlyk Cenfus, w rv n het (Hong-) duitfche woord Zins
c ntleend is, geligt heeft .
Deze tegenftrydige -berigten willen eenigen door eerie
en ll0ge vereenigen , en zeggen : xpc rt is voor ~tpwTepst
gezet geworden, en vert len d n de woorden v n Lu1tAS :
welke eerder w s d n de groote Sch tting under QUIRINUS .
1Vl i wil men het Grieks Been geweld
ndoen , zoo
blyft het evenwel , n d t men deze en ll ge
ngenomen
heeft ,
ltyd nog : welke de eerfte w s, toen QUIRINUS
St dhouder over Syrien w s .
Anderen m ken, een onderfcheid tusfchen Prcefes of
St dhouder over Syrien in 't gemeen , en tusfchen een
Fr fes flegts tot eene Sch tting over Syrien ; m r zonder
bro d en bewys .
In Rome w ren wel Cen/os s en
wef ors, welker mbten en verrigtingen geheel nders w ren, d n die der Conf ls en Preetors , en w rv n de eerflen de zeden der inwooners beoordeelden , m r de tweeden derzelver get l
opfchreven en hun vermogen onderzochten ,
ut nomin
t ntum hominum in t bul r refereb nt public s, ut cenfum
h beb nt '& exigeb nt . • En zoo kunuen de Pr fides, Proconfuls , Pr tors, &c . voorn mlyk in nieuw veroverde
l ndfch ppen , ook door hunne (u fors , welke zy ut
pubic
uEorit te, five Imper toris', five Sen tus, five rnut propri deliber tione
f vore eleEbos, by zich
borum ,
h dden, die verrigtingen der Quoftors nog des to meer
hebben l ten uitvoeren ; d r in Rome zel£s, welk niet
weer in zone jeugd, m r m chtig , welingerigt en groot
w s, de Quceftors de tgbuke cenfu les & cenfus cujuslibet
reeds voor zich vondem, en ze flegts behoefden
n to tekenen, in to vorderen en to verrekenen . Een dergelyk
Qu , tor buiten Rome w s geen Prcefes , Proconful en Protor zelve , m r lleen een_ ondergefchikte des St dhonders, en kreeg zyne bevelen Diet onmiddelyk v n den
Keizer, of den R d, m r v n den St dhouder, en zyne
verrigting heet ook niet vlye ovevew.
Men k n, n r onze wyze v n fpreeken , de Qu
ors
to Rome met de R dsk merheeren, m r, die in de Wingewesten , met de Opperontv ngers der bel stingen en de
tet lmeesters der Troepes, vergelyken .
QumiNus lye4ov4vxv roc wpuec is dus niet flegts en
l-
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lleen een , ten behoeve eener Romeinfche Cenfus in 't
beloofde L nd of P l f in gebruikten m n , Been bloote
Qu ftor, m r , gelyk LUTHER bet recht vert lt, ee
werklyke St tillouder , of, n r den hedend gfchen flyl,
een Gouverneur geweest .
Hierby moet men zich nu door bet berigt v n JoSE .
PHUS, welke SATURNIUS ten tyde v n CHRISTUS geboorte
ls eeneu St dhouder v n Syrien opgeeft, niet l ten in
de w r brengen , en zich tusfchen LUKAS en JOSEPHUS
zulk eene tegenftrydigheid verbeelden, ls of een v n beide volftrekt gedw ld h dde .
Het is flegts eene fchynftrydigheid, welke d ruit ontft u is, d t men 'er niet om ged cht heeft , d t , gelyk
een Germ ni prim & fecund , Lu dunenfir, zelfs terti
& qu rts, in Afien of N tolien, Af ipf of Tro&, verder nog elf L ndfch pperl, en onder deze weder Phrygi
prim & fecund geh d heeft , men dus ook meer d n
een Syrien geteld hebbe . 'Er w s i . Syri G lici (vicin ) of D m scen , . C lofyri of Antiochen , 3 . Phoe.
nice, 4 . n het verb nnen v n ARCHELAUS n Vienne,
Yudre , en 5. n de verwoesting v n ,eruf lem, P l ftin .
Alle deze gedeelten v n Syrien h dden hunne Romeinfche Bevelhebbers, welke deels Prceftdes, deels Procur tors,
gen md wierden, en ten minflen menigm l of in zekere
z ken , onder den voorn mften Prcefes v n Syrien, to
Antiochien zyn verblyf houdende, flonden ; ook wel, w nneer deze ftierf, in zyne pl rs tr den. Zoo w s dus on .
getwyffeld, n bet verb nnen v n ARCHELAUS, QUIRINUS
Pr fes Syrice Antiochence , m r coMPONIUS Procur tor
Yudcece ; en QUIRINUS beftuurde evenwel ook de fcherpe
Cenfus , w rv n JOSEPHUS melding m kt .
Ten tyde v n CHRISTUS geboorte w s SATURNIUS de
opperfte Prcefes Syrice to Antiochien, m r de overige gedeelten v n Syrien w ren deswegen niet zonder opzie .
ners . Inzonderheid moest AUGUSTUS in Phoenice eenige
Zeepl tzen uitzoeken , door welke hy, zoowel HCROoEs
zelve , die by met het beloofde L nd befchonken h d,
ls de St d Tyrus, wegens h re Zeem gt en groote voorrechten, kon in room houden, en iem nd over bun f'ellen .
Een Cenfus w s by de Romeinen iets zeer ge :goons ,
on wierd met, of zonder, bel stinge, over de homines Cent*
gehouden . Augustus wilde dus voor deze reis weeten,
hoe veele Menfchen 'er niet lleen in het Romeinsch ge .
bled, m r ook in de l nden der Tribut riorum, of ook
T
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flegts onder de befcherming der Romeinen ft nde , (n r
onze wyze v n fpreeken, zyne V f llen,) voorh nden w xen , en hoe hoog hun vermogen reikte .
De eigenlyke Opdr gt tot deze Cenfus gefchiedde n
HERODES zelve . M r deze w s niet genoeg, ls een homo
ver/utus & verfipellis, to betrouwen . Hy kon to veel opgeeven om zich des to nzienlyker to m ken, of to weinig om een
nzienlyk don gr tuit to vermyden . Men
lnoest HERODES dus nog iem nd toevoegen . D n dit kon
zoo wel wegens bet Koninglyk
nzien en de Hoogheid
v n HERODES , ls ook wegens zyne to groote ver fgelegenheid v n Rome nog immer to duchtene m cht , geen
bloote QueeJtor zyn, m r bet moest een m n wezen, die
zelfs bet bevel over Romeinfche Legioenen voerde , en
niet eerst by eenen nderen om dezelve behoefde
n to
dringen ; bet moest een werklyke sjytpovevwv Evpi c, Prcefes , PrcefeEtus , Procur tor Syri cujuscunque demum fit ,
zyn , en nu, volgens LUKAS, deze QUIRINUS, ten wrens
nzien deze fch tting de eerfte k n gen md worden .
Het is LUKAS , die zich om de verdeeling der Romeinfche Wingewesten , den r ng, de ondergefchiktheid, bezoldiging en de eigenlyke titels der Roomtche Bevelhebberen, voor l d r by in 't Griel sch en niet in 't L tyn
fchreef, niet bekommerde, genoeg, d t QUIRINUS by de
Sch tting tegenwoordig geweest zy , d t by 66n der Romeinfche MyeµovevovTwv Evpc c v n een gedeelte v n Syrien
(denkelyk v n Pkoenice, w nt dit l g bet digtst by, zood t by zich v n zyne L ndvoogdyfch p niet to ver behoefde to verwyderen,) geweest zy, en d t deze Sch tting
de eerfte w re, w rby QUIRINUS in 't beloofde L nd ls
een Roineinsch Gouverneur v n Syrien heeft to doen geh d .
SATURNIUS, welke, n r bet getuigenis v n JOSEPHUS,
L ng n de Sch tting v n LUKAS tot n den Dood v n
HERODES, Pr fes Syri , of veel liever Syri cujusd m,
of prccipuus omnium Syri rum Prcefes geweest is, kon by
niet noemen , w nt by h d met de toenm lige Sch tting
niets to doen . Hy zegt niet, en kon ook volftrekt en onbep ld niet zeggen : d t zy gefchiedde onder QUIRINUS ;
w nt d n h d men de geboorte v n CHRISTUS negen J ren l ter kunnen ftelfen, w ruit d n een tydrel enkundige
misfl g w re ontft n , otn d t Herodes toen reeds dood
w s, d r by toch by CHRISTUS geboorte leefde . Hy zegt
derh lven, en moest zoo ook zeggen : 9rpW-.4 eyrvETO i yep`ov vovToc ?vls Evpl c Kupswiou, de eerfte, by welke QunUINLS
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ims ls een St dhouder v n Syrien (de eerlle reis flegts v n
een gedeelte v n Syrien, m r een nderm l de Opperfle
v n lle gedeelten v n Syrien,) geweest is .
Nu is 'er geene tegenflrydigheid meer voorh nden, de
fcherpe Cenfus, n bet verb nnen v n ARCHELAUS, w rv n JOSEPHUS melding m kt, k n onder QUIRINUS en zyti
beftuur gehouden zyn geworden ; SATURNIVS k n by de geboorte v n CHRISTUS Prcefes over Syrien en wcl Opperfle
Pr es over lle de gedeelten v n Syrien geweest zyn ; doch
met de toemn lige CenfuE' Diets to doen geh d hebben .
M r QUIRINUS k n toen ook een L ndvoogd v n een gedeelte v n Syrien tot de toenm lige Cenfus door AUGUSTUS
n ngefleld , en deze Cenfus de eerile der twee Cenfus , by
welke by zich beyond, of welke by nomine CC/ ril beltuurd, of ingevorderd heeft, geweest zyn .
LAVATER ' S HERINNERINGEN AAN DE LEZERS VAN
ZYNE PREDIKATIEN,

~

(Yourn l fr r Prediger.)

ene Predik tie to w ken , die den grooten hoop
wel bev lt, die bewonderd, uitgefchreven, en to
koop geboden wordt, kost, in bet lgemeen, weinig moeite ; m r eene Predik tie , die wezentlyk bel ngryk voor
het h rt is, en zich met verw rmende kr gt in bet zelve
indringt, terwyl zy bet vcrft nd vcrlicht ; eene Predik tie
die levendige en n zoekende prikkelen chterl t , den
hoorder n volgt, en in bet uur der verzoeking , w nneer
ze l ng door de lucht vervlogen is, zich door bet h rt weeene Predik tie, die Diet bev lt, die
der henen dringt ;
ile Menfchen tegen zich heeft , - en evenwel bev lt -loch Diet uit de ged chten gebr gt, Diet wederleid, misfchien
wel opentlyk berispt , m r evenwel v n h rte Diet nders
d n gebillykt k n worden, --- d t myne lieve Broeders
is het werk der wysheid v n den Geest en der kr gt v n
Christus ; n r dergelyke voorflellen willen wy omen rbeid
beoordelen, wy willen ons zelven de volgende vr gen doe!
.
,, Is myne Predik tie , over bet lgemeen befchouwd ,
• eene Eu ngelifche Pref ik tie , w rdoor bet Neil der
• Menfchen volgens bet oogmerk v n Jefus Christus bevor„ derd wordt? --- is zy eene eenvouwige,voldoende, be• p lde, eu v n Christus geest ontleende be ntwoording
T 3
„ der
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der gewigtige vr g : W t moet ik doen, op d t ik z lig
„ worde ?
„ Strydt myne leerwys niet tegen, m r flemt ze over„ een met , en is ze gelykvormig
n, de leerwys v n de
„ Propheten, v n Christus en zyne Apostelen?
„ Is de eenvouwige, overredende, fterke , innemende
„ voordr gt der Bergpredik tie my n tuurlyk , gemeen• z m? heb ik dezelve vlytig genoeg beftudeerd? heb ik
„ dezelve diep en zeker genoeg in mynen geest gedrukt?
• Zou zich in myne pl ts, voor myne Hoorders, in
„ mynen tyd, een Propheet, een Apostel, Christus zelfs,
„ wel zo hebben uitgedrukt ?
,, Verft ik lles, w t ik zeg, zo volkomen, d t ik bet
„ ligt met ndere woorden zeggen, in duidelyke denkbeel• den ontwikkelen, en rekenfch p v n myne uitdrukkingen
„ geeven k n ?
• Ben ik v n lles, w t ik zeg, volkomen overtuigd en
• doordrongen?
n myne Predik tie nzien en onder„ Moet men bet
• vinden , d t ik w re en duidelyke , zelfsged chte
„ denkbeelden, eige ondervinding en eige overreding wil
• fchynen to hebben v n de z ken, welke ik nderen leren
~, wil ?
• Wordt myn Toehoorder, door middel v n myne Predi .
„ k tie, met de leer v n den Bybel, en de d rin geopen„ b rde fchikkingen v n God, tot herftelling v n het
„ menfchelyk gefl gt n r zyn evenbeeld meer bekend ?
,, K n zyne kennis in den Bybel d r door w sdom. beko„ men ?
• Is myne Predik tie overeenkomftig met de omft ndighe• den v n den tyd , met de v tb rheid en het gemoedsbe„ fI n v n myne Hoorders, met myn eigen k r kter, ou„ derdom en bedienh~g?
„ Is myn voorftel vry v n lle ruwe, gemeene, one„ dele, l ge, bittere en gebiedende uitdrukkingen ?
„ Is myn' yver voor de w rheid zuiver, verbergen zich
y , d r onder geene het eigen zoekende h rtstochten?
„ Vindt de geleerde en fcherpzinnige, zoo wel ls de
„ eenvouwige, voedfel voor zyn verfc nd en h rt in myn
„ voorftel, worden zy beide verlicht en verw rmd?
• Verft t by, die my verft n wil, my volkomen ? K n
„ by my gem kkelyk n g n?
„ Is bet niet de fchuld v n myne be rbeiding en v n myn
~, voorftel, w nneer myne Hoorders diet meer verlicht en
,, op„
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bpgewekt henen g n , d n zy in de perk gekomen
„ zyn 2
• Is de gehele inrichting v n myne Predik tie eenvou„ wig, v tb r, n tuurlyk, k n ze gem klyk in bet gehen .
„ gen bew rd worden? l ten de verkl ringen , de gron„ den , de bewyzen, met gem k zich v n eenen eenvouwi„ gen, ook v n eene opmerkende dienstm gd herh len?
„ heb ik bet wezentlyke wel z mengevoegd? zyn de hoofd„ ged chten, de grondfteilingen, zo kl r, d t ze niet licht
• kunnen vergeten worden?
,, L ten zy zich op byzondere, in dit leven voorkomende,
„ gev llen licht toep sfen ?
• Zyn ze niet tegenflrydig tegen ndere grondflellingen ,
„ welke ik voorheen heb voorgedr gen?
• L ten zy zich met ndere w re en heerfchende grond• flellingen v n myne Hoorders licht vereenigen, en d r
• onder fchikken?
• Durv' ik myne Predik tie in een k mer, eenen diep •
• denkenden en eenen d gelykfchen Godgeleerden, eenen
,, geuefenden Wysgeer, eenen fchr nderen en vernuftigen
• St tsm n , eene verft ndige vroome Vrouw, en eenen
• ongeleerden Knegt , of Dienstm gd, voorlezen ; durv' ik
• by elke bl dzyde , by bet lezen derzelve, ieder v n
• deze perfonen rustig in bet ngczicht zien , en k n ik
• zeker zyn, d t ik v n lien recht verfl n en v n uie• m nd wederlegd z l worden , zonder d t ik my in de
• verzoeking bevinde, by de eenc of ndere pl nts v n
• fch mte to bloozen, eene geheime weerzin in my to
• bemerken , of deze en gene pl ts vlugtig to overlo• pen?"
Deze zyn n genoeg de vr gen, n r welke , zoo bet ons
toefchynt, lle Predik tien moeten beoordeeld worden ; -en och d t God lleen bier en d r enkele Predik nten of kleiner en grooter Gezelfch ppen v n Predik nten verwekken
mogt, welke zich in de beoordeling v n hunnen rbeid
redelyk en broederlyk oefenden . Dit is een woord 't welk
6 myn God, zeker niet geheel onvrugtb r l ten
wilt,
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AAN DE UITGEEVERS VAN DE ALGEME1 NE VADERLANDSCHE LETTEROEFENUVGEN .
MYNE HEEREN!

e dood v n een der beroemdfte Bot nisten, die by den
uitg ng deezer Eeuw in Europ leefde, v n to veel
D
ewigt zynde , om dezelve , by gelegenheid , d t ik U

el Eds . nderm l verzoeke de volgende kleine Vert ling (*) in U Wel Eds . ge cht Tydfchrift to pl tzen ,
geheel on ngeroerd to l ten, hoope ik den Nederl ndfche
Leezeren geen ondienst to zullen doen, door dezelve hier
mede een korte Schets v n bet Leeven deezes vlytigen en
verdienstvollen N tuurkenners mede to deelen .
Ik heb de eer met hoog chting to zyn,
MYNE • HEEREN 1
Gottingen,
U Wel Ed . Dw . Dien r,
D . L . OSKAMP .
den 23 M y 1791 .
*

JOHANNES ANDREAS MURRAY wierd to Stokholm, w r
zyn V der D . ANDREAS MURRAY den Predikdienst by de
Duitfche Gemeente vervulde, den 27 J nu ry des J rs
1740 gebooren, en m kte in 1756 to Upf l een
nv ng
zyner Studien, welke de Geneeskunde in het lgemeen,
en in bet byzonder de Kruidkunde , onder het geleide des
vereeuwigden LINNAEUS , tot hun onderwerp h dden ; v n
d r m kte by een Reize in 1759 door de Zuidelyke Gewesten v n Zweden n r Koppenh gen, en keerde met
een verz melden fch t v n N tuurkundige en Oeconomifche
Ontdekkingen, T ngs een nderen weg, n r zyn V derft d terug, v n w r by zig weder in bet volgende ,J r
n r Gottingen beg f ; n r d t by de Lesfen der Profesforen deezer Univerfiteit, met vrugt gehoord h dde , vong
b y zelf, in bet J r 1763, met P fchen, n r bekomen
verlof, n, nderen in de Kruidkunde onderri t to geeven,
en wierd in Augustus deszelfden J rs tot Doctor, en in
April des volgenden J rs tot Profesfor Medicine, Extr ordin rius verheeven ; in 1768 wierd by Doctor in de Wysbegeerte, en Medelid v n de Ac demie der W\Weetenfch ppen to Stokholm ; in 1769 wierd by Profesfor Medicine,
Or{*) Over bet wezenlyk G lnooten Zout. bit z l gepl tst wor .
den in een volgend Stukje .

VAN J. A . MURRAY .

277

Ordin riur en PrxfeE'tus der Koninglyke i3ot nifche Kruidtwin, en in 1770 Medelid der Gottingfche M tfch ppy der
Weetenfch ppen ; in 1771 noemde LINN&US een OostIndifchen Boom, hem ter Eere , Murr y exotic , zoo ls
by ook reeds een door hem ©ntdekt InieCl: C sfid Murr yi gen md h d ; in 1772 wierd by Lid v n bet Bernfche Gezelfch p tot voordeel des L ndbouws ; in 1776 v n
bet Geneeskundig Genootfch p to Koppenh gen ; in 1 779
v n bet Genootfch p der Weetenfch ppen v n Gotheborg
en Upf l ; in 1780 v n d t to Lund ; in 1782 v n bet
Heelkundig Genootfch p to P rys en N ncy ; in 1784 v n
bet Genootfch p der Weetenfch ppen to Florenz , Lyon,
Vlisfingen, en v n bet Gezelfch p der Georgofili to Flo .
xenz ; in 1785 v n bet Genootfch p der Weetenfch ppen to Orle ns, en in 1786 v n d t to Dyon, zoo ls in
1787 v n bet Oeconomifche Gezelfch p to P rys.
in, bet J r 1780 wierd by Ridder der Koninglyke
Schwedifche W l -Orden ; in 1782 bekw m by v n den
Boning v n Groot-Brit nnien den tytel v n flofr d, en
in 1791 overleed hy, den 22ften M y, n r een ziekbed
v n byn
gt d gen,
n een Longe-Zweer , [Vomic
Pulmonis ] des n demidd gs om 3 uuren , in den ouderdom v n $1 J ren en 4 M nden ; n l tende eene Weduwe en vier ongehuwde Dochters .
De verdienften v n deezen grooten N tuuronderzoeker zyn
to lgemeen bekend, d n d t bet nodig zoude wezen dezelve
bier to herh len ; bet grootfte deel v n zynen tyd befteedde
by n de Kruidkunde, en de d r mede verbondene Weetenfch ppen ; ook zyne Voorleezingen w ren meest der Boz nie en M teriel Medic toegewyd, w rmede by echter, zoo veel mogelyk, de nodige kennis der Infecten, en
met de enkelde Geneesmiddelen, derzelver Oeconomisch gebruik immer tr gtte to vereenigen ; zyne vollft ndige kennis
der Griekfche , L tyn the en der bekendite leevendige, Spr ken is een voldoenend bewys zyner genie en gep ste eergierigheid ; en de nzienlyke menigte der \t%erken, w r
v n hy, of de zeer nuttige en leerryke Vert ler, of de
geleerde en zinryke Autheur zelf w s, gep rd met zoo
veele neengefch kelde bezigheden, getuigen genoeg v n
zyne pryzensw rdige vlyt en onvermoeiden rheid ; v n
deezen heeft by in bet Eerfte Deel zyner Opuscul , Com-

vnent tiones v ri s t m medic s, qu m d rem n tur lem
fpeE ntes continenti ; een Lyst dier geenen , welke tot
x.- 85 in bet licht gekomen w ren , verv rdigd, en, om
T 5
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nmerkelyk get l geene nderen to gedenken
onder dit
wie kept niet zyne App r tus Medic minum ? Wie kept
niet zyne beide uitg ven v n 't Syftem Veget bilium ? D t bet
eerf'e een der volkomenfte Werken v n deezen
rt, en
misfchien wei in veele opzichten bet eenige is , z l niet list
iem nd, denke ik, ontkennen ; en bet is to bej mmeren,
d t zyne vroegtydige dood ons zoo wel v n eene tweede
uitg ve, d r de eerfte gedeeltelyk reeds l ng is uitverkogt
geweest, ls v n de verdere voortzetting deezer nuttige, en
inderd d zeer zw re, onderneeming beroofd heeft ; de w rdy des nderen,niet oppervl kkig, doch n r den tyd en gefegenheid , w r in wy dit Werk bevoorens uit de h nden des
Ridders ontfingen, befchouwd (*),z l ik n ieder weldenkend, en, zonder buitenfpoorige eigenliefde of wr kzucht,
w rheid minnenden liefhebber en kenner der Pl nten zelfs
to bcoordeelen overl ten ; terwyl die geenen, welke deeze de menschheid zoo zeer onteerende hoed nigheden, to
dikwyls met een hoogen gr d v n onkunde en ond nkb rheid vereenigd, fchynen to bezitten, de volgende woorden
der Voorreden zyner Opuscul met nd cht kunnen overdenken : „ Etenim obferv tum liquoties, eos, quibus , gr .
„ dum DoEtoris mbientibus , vix fpecimen junceum, ex„ fuccum 1 mutil tum extorqueri poter t, ut fpecies f ltem
• obrequii ft tutorum proft ret, b uditoribus fuis, cet te,
• ingento & profeEtibus, fibi qu libus, pereximios, fcien• tesque or tores decl r tos fuisfe ; & nim dverfum, eus,
• qui m le, & exiliter fcriberent , t nto m gis docentes
• quofo & l nguido dicendi genere, vel infulfis fpurcis• que jocis condito, vel d intelligendum difcili, inconcin,, no, -inordin to, rim rum errorumque pleno, ufos fuisfe,
• vel Hypothrfium cl ngore, item proprii meriti ojtent tio• ne, intonuisfe, quum deesfet, qui urem vellic ret ."

(*) [N d t bet Syflem Veget billum ,zynde bet Tweede Deet
v n de XI(de Uitg ve v n bet Syflem N ture, v n den beroem .
den r NN Us, door denzelven in 't j r 1767 w s n 't licht ge
geven,heeft de Heer MURRAY d r v n een nieuwe XIIIde Uitz ve in 't j r 1774, volgens de eigen verbeteringen , v n den Bidder hem medegedeeid, met eenige invullingen, bezorgd, en, n
deszeifs overlyden, in 't j r 1784, eene XIVde Uitg ve v n d t
Syitem Peget bilium, of S menflel der Pl ntgew sfen, die door hem
met een groot get l nieuwe Gefl gten en Soorten, volgens de W r.
s een ingen v n llehekende Kruidkundigen deezerl tfle J ren, en
mot veele A nmerkingen is verrykt, den Liefhebberen deezer Stud ; e medegedeeld ]
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BERIGT WEGENS DE VOORTBRENGING VAN DEN BORAX 7 DOOR VADER JOSEPH DA ROVATO .

(Uit de Philofophic l Tr ns ctions, Vol . LXXVII .)

tyd geleden hebben wy een Brief v n den
„,~ Eenigen
Heer
Esq . gepl tst (*), wegens
WILLIAM BLASE,

• den Bor x : fchoon 'er geen twyfFel meer v lle of dezelve
• is een n tuurlyk Voortbrengzel, is de Gefchiedenis d r
• v n nog zeer onvolkomen, en verdient overzulks het

;, beste, 't welk men 'er v n to weeten komt uit de pl t• zen w r bet v lt, onze nd gt ; wy voegen d rom het
volgend Berigt v n V der JOSEPH DA rOVATO in ons Mengel7verk .
*
*
*
V der JOSEPH DA ROVATO , Overlie der C pucyner
Zendelingen in Tibet, vermeldt, in eenen Brieve, ged gtekend P tn io Sept . 1786 , d t het eenigst middel, 't
welk by h lt om onderrigting to bekomen wegens den
n BAHAoorfprong v n den Bor x, w s to fchryven
l)AR-SHAH, Broeder des Konings v n Nep l, of Nep ul (j-),
wiens St ten n Tibet grenzen . Deeze Prins zondt n
hem to P tn een zyns Volks, een Inboorling des L nds,
v nw r men den Bor x bekomt . Uit het gefprek met
dien M n z melde by de volgende kundigheden op .
In het L ndfch p v n M rmJ, gt-en-twintig d greizens
ten noorden v n Nep l, en vyf-en-twintig ten westen v n
L 3f , de Hoofdfl d v n Tibet, zyn twee Dorpen, gelegen in eene onvrugtb re V lei, welker Inwoonders lleen
leeven v n de inz melin ; v n den Bor x . 'Er is in dee .
ze V lei een Poel, en vindt men 'er nicer kuilen, w rin
het Regenw ter zich verz melt : ls het eenigen tyd d rin
geft n heeft, treeden de Inwoonders in die W terverz melpl tzen, en indien zy onder den modder een v sten en
h rden grond voelen , h len zy 'er cene bedding v n Bor x
nit, welke meer of min dik is, n r gel nge het w ter
.
boo
Zie N. A1g. F d. Lett. IV. D . 2d e St. bl . 197.
(t) In de K rten v n den M jor RENELL, de n uwkeurigile , welke men heeft v n deeze L ndfireeke, nog zo onvolkomen bekend, wordt dit Koningryk Nep nl geheeten . V der DO,
ROVATO, zyn verh l in 't It li nsch opgefleld hebbende, heeft
n dien n m een It li nfche Spelling gegeeven .
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hooger of l ger gell n heeft . De hoed nigheid v n dit
w ter is zo flegt, d t bet, zelfs in eene zeer geringe hoeveelheid gedronken, eene zwelling in de ingew nden veroorz kt, ` ltoos kort d r op v n den dood gevolgd. De
rde die den Bor x voortbrengt is wit gtig, en 'er is in
die zelfde V lei, omtrent vier mylen v n die Poelen , een
Zout-myn, die genoeg Zouts uitlevert voor de Inwoon- .
ders v n d t geheele Gebergte .
Tien d greizens noordlyker is eene ndere V lei, T p.
~e geheeten,, en nog hooger op de V lei Ciog , die desgelyks Bor x uitleveren . Dit Zout dr gt den n m v n
So g in de Nep lfche t l, en in die der Indous . W nneer men de Bor x niet bereidde, zou dezelve wegkruimelen,en, orn dit to voorkomen, vermengen de Inwoonders
des L nds ze dikwyls met
rde of vet .
OPHELDERING VAN DEN HOOGLEERAAR DE SAUSSURE,
OVER EEN VERSCHYNZEL, IN DE GEZIGTKUNDE,
DOOR DEN HEER REYNIER WAARGENOMEN (*) .

(Yourn l de Phyrque . )
k geloof d t de W rneeming v n den Heer REYNIER,
j wegens een gedeelte v n een Regenboog, in een Wolk
n by de Zon, zeer zeldz m is : dewyl die Heer niet
weet of men 'er voorbeelden v n h eeft . l k heb een foortgelyk Verfchynzel w rgenomen, doch flegts
nm l, en
'er in bet Vyfde Deel v n myne Lettres Geologiques, p g,
,354, deeze befchryving v n gegeeven . „ De Zon w s,
• eenige uuren geleden , opgeg n, en de Lugt w s hel„ der ; men ontdekte flegts eenige dunne Wolkjes in 't
„ Oostcn ; een deezer Wolkjes, omtrent op dezelfde hoop„ to ls de Zon , en ten n stenby t o gr den zuidlyker,
• vertoonde, tusfchen de zeven en cht minuuten l ng,
• de kleuren v n den Regenboog zeer helder en volko• men onderfcheiden : bet rood w s n de zyde v n dZon gekeerd . 'Er w s geen wind en bet Wolkje fcheeli
91,
• onbeweegelyk ; doch bet verdween llengskens ; de kleu• ren behoudende tot d t bet geheel we- w s ."
1k
hel over om to denken, d t die Wolkjes iets zonderlings
zyn , en d t bet lleen derzelver (l nd , ten opzigte v n
do
(*) Zie bier boven bl . io8 .
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de Zon en v n den A nfchouwer niet is, welke dit Verfchynzel to wege brengt : n rdem l Wolkjes , niet verre
v n de Zon, zeer gemeen zyn, en d t d n onder het get l der W rneemeren, op verfchillende pl tzeii, ( ngemerkt den kleinen ffl nd dier Wolkjes,) ltoos wel een
in then betreklyken B nd moet weezen , ls w rin de
Ileer REYNIER en ik my bevonden .

GEDACHTEN OVER DE WYZE , 0nI HET ONTWERP VAN
EENE ALGEMEENE MAT , WAARTOE BY DE NATIONAALE VERGADERING BESLOOTEN IS UIT
TE VOEREN . Door V der COTTE, Pries-

ter v n het Or torie, Correspondent v n
de Koninglyke M tfch ppy der Weetenfeh ppen , &c.

e lgemeene wensch ftrekte zich, l ngen tyd geleden ,
~J uit tot de uitvoering v n dit Ontwerp . Veele St ts .
dien rs hebben 'er zich mode bezig gehouden ; duizend
hinderp len, verwekt door kw de Trouwe en door Eigenb t, k rtten zich
n tegen hunne heilz me inzigten .
De N tion le Verg dering, die lles n het lgemeen bel ng opoffert , en welker invloed de overm gt heeft op
firydige gevoelens , heeft de Wet gegeeven ; zy z l volvoerd, zy z l goed volvoerd worden : dewyl de zorg d r
n twee der kundiglle Geleerde Geover is opgedr gen,
nootfch ppen v n Europ , de Ac demie der Weetenfch ppen,
to P rys, en de Koninglyke Societeit to Londen .
N rdem l elk Burger verfchuldigd is ,
n bet V derl nd, zyn Licht, zyne Kundigheden en zyne Ged chten , mede to deelen , w g ik de myne op to geeven over een
Onderwerp, 't welk ik ltoos zeer ter h rte n m ; en z l
ik my gelukkig chten , indien dezelve mogen z me ftem .
men met die de Ac demie zich vooritelt to omhelzen .
Twee verfchillende wyzen kunnen dienen om ons to lei*
den tot bet bep len v n eene Algemeene M t. De eerite
beft t in bet meeten v n een Gr d
n den Meridi n ,
de tweede in , bet bep len v n de Lengte des Slingers, op
eene gegeevene Breedte .
De eerfte wyze veronderftelt goed gem kte Werktui .
gen , en eene menigte v n W rneemingen, door verfchei .
de W rneemers , met de uiterfte n nwkeurigheid , ge .
d n.
[
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d wn .
De tweede vordert niets d n een zees eenvou,
dig Werktuig , toevertrouwd
n W rneemers , gewoon
n eene groote ftiptheid in bet w rneemen . Zie d r ,
't geen my de voorkeuze doet geeven
n de tweede
wyze boven de eerfte , w rin de misil gen zich zo veel
to meer kunnen vermenigvuldigen , ls de Werktuigen en
de W rneemingen meer z nengefleld zyn .
Ik veronderftel , derh lven , d t men de M t v n de
Letrgte des Slingers mieemt, en zie bier d n bet Vr g.
fluk, 't welk opgelost moet worden .

De Lengte to bep len v n een Slinger, die feconden fl t,
op eene gegeevene Breedte , en in cene bekende Luchts-ge .
fleltenisfe .

Ik denk, d t de oplosfing v n dit Vr gftuk fh ngt v n
de Voorzorgen en de Verrigtingen , die ik nu g
vooritellen .
i . Men doe to P r s en to Londen, door de bekw mile
Kunften ren , drie lingers (*) verv rdigen in elk dier
Steden .
2 . Men l te ook , to P rys en to Londen, B rometers
en Thermometers v n REAUMUR en v n FAHRENHEIT, en
de ndere noodige Werktuigen, verv rdigen . Lenige Thermometers moeten op de B rometers v st gem kt , ndere
tot bet h ngen in de buitenlugt gefchikt, worden .
g . Men verkieze de Pl ts, w r de Proefneemingen ged n zullen worden . Met reden heeft men de St d Bourngepreezen , ls byk ns op vyf en veertig Gr den
de ux
Breedte , gelegen op 't midden tusfchen de Evenn gtslyn
en de Pool .
4. Te P rys en to Londen doe men W rneemingen ,
overeenftemmendp met die to Bourde ux .
5 . Zes Gel stigden verkieze men in Fr nkryk, en zes in
Engel nd. Twee Fr nfchen en twee Engelfchen begeeven
zich n Bourde ux, en brengen d r een Slinger , een B .
rometer en Thermometers , in beide de L nden verv rdigd. Twee Fr nfehe Gel stigden fteeken n Londen
over met hunne Werktuigen , en twee Engelfche Gel stigtlgden begeeven zich , desgelyks v n hunne Werktuigen
voorzien, n P rys .
6 . De wyze, om de Proefneemingen to doen, op de drie
ngeweezene St ndpl tzen , word ber md in een L stbrief,
(*) 't Verfl t zich v n zelve d t bier op Slingers bepr ld
gedoeld wordt, en niet op Slinger-uurwerken .
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brief , opgeileld door de z menwerking v n de Ac denmie
,v n P rys, en d~ Societeit to Londen . Op elke W rneemings-pl ts z l een der Gel stigden inzonderheid zyn
nbevolen , den loop n to g n der B rometers en Ther.
mometers , zy zullen ook de Windftreek en de Weersge .
tteltenis optekenen .
7. W nneer de W rneemingen op elke St ndpl ts ge.
d n zyn , op elk der Slingeren to P rys en to Londen
gem kt ; zullen de W rneemers v n P rys en Londen
zich by die to Bourde ux vervoegen , hunne Werktuigen
medebrengen , en eene lgemeene Proefneeming in 't werk
ftellen op de zes Slingers , en op lle de B rometers en
Thermometers .
8 . De uitkomften der Proefneemingen , de w re Lengte
des Slingers to Bourde ux gegeeven hebbende , en bet verfchil tusfchen die, en v n den Slinger to P rys en to Londen,
door eene Lugtsgefteltenisfe, welke men in ieder dier Brie
Steden heeft kunnen gelyk m ken ; komt bet 'er op
n,
op het ber men v n middelen, tot het behouden v n die
Grondm t, en elk Dep rtement in ft t to ilellen , on:
dezelve to r dpleegen , hiertoe zou ik de volgende middelen nwyzen .
9 . N rdem l bet Gl s, v n lle lich men , het minst
onderhevig is n uitzetting en inkrimping, boven l w nneer het een klomp uitm kt , moest_ men 83 zeer
dikke Gl zen l ten verv rdigen ; elk beflooten in een
M rrnertleenen r nd. Op deeze Gl zen moet men eene
Linie gr veeren, die, n uwkeurig, de bep lde Lengte v n
den Slinger heeft . De twee einden v n de Linie moeten
uitgemerkt worden., door twee Punten of twee kleine gouden Spykert}es. De Linie moet verdeeld worden in Voe .
ten , en het eerfte Duim in Linien of Tient llen .
io. Elk deezer 83 Gl zen moet gepl tst worden op
de hoogfte pl ts in elk Dep rtement. Men moet 'er byvoegen een M tftok , gefchikt om de M ten op de
Eik to ftellen : en de voorzorg gebruiken , w nneer me
M ten wil eiken , om ze to pl tzen w r men de Eikm t bew rt , en dezelve ld r eenige uuren l ten bly
ven ; ten einde zy tyd hebben , om dezelfde Lugtgem tigdheid met de Eikm t n to neemen .
i i . Men zou op de Eikm ten to Bourde ux, to P ryr
en to Londen, bew rd , de voorn mtle liitkomften der
Proefneeming kunnen „r veeren , betrekkelyk tot de hoogre
des B rometers , en den gemiddelden tr p v ts hette door
to
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de Thermometers
ngeweezen, de Windftreek en de Weersgefteltenisfe ; en d r byvoegen de n men der Geleerden,
die de W rneemingen ged n hebben ; op d t men, ten
lien tyde , de Proefneeming in dezelfde omft ndigheden
zou kunnen herh len .
12 . Alle de \Verktuigen , w rv n men zich bediend z l
hebben, in deeze beroemde Proeve, moeten bew rd worden by de Archiven v n de N tion le Verg dering , ls
mede •het Verh l, 't welk de breedvoerige opg ve behelst
v n het ged ne werk .
Indien men denkt, d t de Proeve wegens de Lengte des
Slingers niet genoegz m is, om de zo zeer verl ngde lge .
meene M t op to leveren , zou men d n de toevlugt niet
kunnen neemen , tot het meeten v n een Gr d
n de
Midd glyn? Het voorwerp -is bel ngryk genoeg, om geen
der middelen , die tot de grootfte n uwkeurigheid h ndleiding kunnen geeven, to verzuimen .
Ik ftort de oprechtfte wenfchen uit, om, met den eerflen,
een der ichoonfte en nuttigite ontwerpen to zien volvoeren ; en 't welk ten lien tyde ten zinnebeeld z l ftrekken
v n de Gelykheid , welke onder lle Menfchen moet heerfchen .
Mont-Morency, io Dec . 1790
.

A•O DIGE AANMIERKINGEN VAN DOCTOR VAN AKEN, op het
Wiskunftig Betoog der Sterrekunde, door Dolor HouTTUYN geboekft fd in 't Mengelwerk, No . 5
. 1791 .
bl dz . 189 .

D r ik ltoos de Opftellen v n nderen met een bed rd
D gemoed leze, en, in dezefve iets goeds vindende, dit
ten mynen nutte m ke ; en d r men, myns oordeels, v n
het rechte p d fwykt, dit voor my zelven houde ; bevind
ik my hier juist in het tegenovergeftelde gev l . Het
fmert my in der d d, d t ik Doctor . . HOUTTUYN, voor
wien ik chting heb , onder her oog moet brengen , het
onderfcheid, gem kt tusfchen de Theoretifche en Wiskunftige Sterrekunde . H d zyn Ed . wiens kunde groot is , dit
wel in cht genomen, zyne befcheidenheid, meen ik, zou
oter zyn geweest ; en by zou , ls een reehtfch pen
.
ysgeer , nimmer d rtoe zyn overgeg n , om my dus
ongegrond opentlyk to hoonen .
De wiskunftige Zeker-

V
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kerheid is boven lien twyfel, en niem nd is 'er, die zich
ooit in die Wetenfch ppen geoefend heeft , of by z l dit
zonder eenige de minite bedenkingen toeft n : ook word 'er,
in myne bedenkingen, geen edn woord v n dezelve gerept .
M r v n een nderen rt is de theoretifche, d t de wiskunftige zekerheid n dezelve eigen zy, meen ik, v lt bezw rlyk, om to bewyzen . Immers des kundigen hebben
over l ng ngemerkt, d t de omtrek v n den
rdbol, en
de d r nit fleidelyke di meter of r dius, twist onderhevig
w s ; welke, gelyk men weet, tot de fmeting en bep ling
v n de onderlinge fft nden der Pl neten dient. Op deze
nmerkingen, heb ik myne ged chten gebouwd ; niet om
eene onzekerheid to flellen, gelykfoortig n zoo gen mde
Meteorologifche Voorzeggingen ; m r eene onzekerheid ,
die den n m v n een Wiskurftig betoog niet k n wechdr gen . Dit zw k, of onn uwkeurige , het welk in de berekening der onderlinge fit nden der Pl neten , die door
h lve A rdkloots Middellynen, of r dii , gefchied , moet
pl ts hebben, en het welk, door beroemde M nnen, v6Or
my is opgemerkt , heb ik door uitrekeningen v n vier
voorn me Sterrekundigen bewezen , welke met den nder, in
grootte , merkelyk verfcheelden : zoo d t ik eene b n bew ndeld heb , die nderen voor my gelegd h dden . Of 'er
een drukfeil in de get len zy ingeflopen, is my onbekend :
ze zyn gefleld , zoo ls ze my zyn opgegeven . Wel is
w r, 'er is ver ndering v n woorden gem kt , gelyk dit
meerm len is gebeurt, w nneer men my z ken heeft doen
zeggen, die ik niet voor goed keur, en voor welke ik niet
in ft : ook is de grootte der r dius v n den rdbol, die
ik, volgens de uitrekening v n C sfini, in myne Copy 'er
h d bygevoegd, uitgel ten (*) . Doch, om dit geinis to
ge(*) 't W s to wenfchen, d t de Heeren , die de vriendlykheid
hebben v n ons meerm ls met bet toezendeu v n een en nder
Stukje to beguniligen, (bet welk wy d nklyk erkennen,) hunne
Copy ltoos n uwkeurig befch fden . Wy ontdekken zomtyds
misf gen , ls bet to N t is om 'er de Schryvers nog over to
r dpleegen ; ze moeten d n dikwils op de eene of ndere wy .
ze , en niet zelden l gisfende , verholpen worden : men r dc
'er d n n , en in zulk een gev l k n 't ligtlyk gebeuren , d t
men misc st . Dit heeft inzonderheid pl ts in de Copy
v n Dr. v n 4ken ; en d t k n wel eens nleiding gegeeve
hebben tot bet geene w rover by bier kl gt : indien by n uwkeuwiger fchreef , en he gefchreevene met meer oplettendheid
n +
NLYO. 1791 . NCO . <.
V
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gemoet to komen , en de geleerde onderrichting v n deri
Heere HOUTTUYN, nopens de voeten my ten nutte to m ken, die my echter l L ng to voren zeer wel bewust w s,
z l ik, tot h ving v n myn gezegde, de uitrekening v n
C sfini, met die v n Pic rd vergelyken, die beide v n P ryfche voeten , en gevolgelyk v n voeten v n gelyke grootte , fpreken . De eerie begroot de r dius v n den rdbul op 19615782, de l t[te op 19615800 . Hier nit leide
ik de onzekerheid v n den grondregel der theorethifche
Sterrekunde f. Of ik in dezen den b l zeer geweldig misgell gen, en my by Door HOUTTUYN bel chelyk gem kt
hebbe ; en of dit verfchil zoo gering zy, d t bet in geene
mlmerking dient to komen , en om die reden zulke beledigende en grievende neepen, ls 'er in zyn Eds. betoog
p g . 193 voorkomen , verdiend heb, l t ik over n bet
oordeel v n onp rtydigen . Tot myne gerustheid , heb ik
des kundigen tot myne voorg ngers, die ls d n diezelfde
bi m onderlievig zyn : w nt bet geheugt my zeer wel ,
d t de beroemde Musfchenbroek, de theoretifche Sterrekunde
zullende verh ndelen, w nneer zyn Hoog Geleerde tot bet
hoofdftuk over de ged nte der rde, en de verfchillende
begrippen over dezelve, gekomen w s, zich in deze woorden uitliet
„ V66r d t we hier toe overg n, is bet niet ondienflig
•
n to merken , d t de grondregel der befchouwende
„ Sterrekunde zeer onzeker is ; w nt, dewyl men de
„ lich men niet d n met betrekking tot ndere lich men
rdbodems be• k n meten, behoorde ons de grootte des
• kend to zyn, op d t men, door deszelfs behulp, de he„ melfehe lich men zou kunnen meten : dewyl men d ren,, ten z g , zou by zulks voorkomen . 7.o is , in dit gev l , de
.
ten , om d t de Copy h d 1961578 . Dit w s , begreepen we,
zekerlyk verkeerd , (gelyk nu ook blykt , d r dezelve gefleld
wordt op 1961578x .) M r diestyds geen gelegenheid hebbende
om den misfl g to onderzoeken en to herftellen , en d rby hed
g nfche voorftel w t onduidelyk vindende , zo oordeelden wy
her best, die bep ling m r uit to l ten, en 't voorftel w t to
verfchikken . W t verder de opg ve v n 't beloop v n den
grootlten Cirkel volgens C sI4ni op 122_,725,644 betreft , hierin
is de Copy gevolgd ; m r in de bep ling v n Neth ud is eene
fell beg n : 'er fl t 123,786,0oo, en 11 et, volgens de Copy,
zyn 123,768,000 .
grootte der r dius, volgens de ttitrekening v n C sftni, uitgel
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tegen . over dezelve redentwist, en onder den nder niet
„ eetl en het zelfde denkt , moot de grondregel der be .
„ fchouwende Sterrekunde zeer onzeker zyn ."
Op dozen grond , heb ik myne bedenkingen gebouwd .
Volgens den Heer HOUTTUYN , doet dit echter niets ter
z ke , om d r nit eenig zw k in de theorethifche Sterrekunde to betoogen ; om d t zyn Ed . zoo bet fchynt, geen
onderfcheid fchynt to m ken, tusfchen de theoretifche Sterrekunde ; en de wiskunJtige zekerheid , der Sterrekunde
onbetwistb r eigen .
Het beoordeelen hierv n, l t ik verder voor onbevooroordeelden over ; voor bet overige vergenoegd, d t ik, zon.
der eenige oogmerken, nit zuivere zucht voor die Wetenfch ppen , bet een en 't nder , nu en d n eens heb v n
de h nd gegeven ; niet, om verdrietelyk to willen twisten,
m r om mynen geest door Wetenfch ppen , voor welke
ik, v n myne Jeugd of n , eene byzondere genegenheid
geh d heb, zoo'veel in my is, to verlustigen ; ltoos leerz m voor befcheide onderrichtingen , die my wyzer zouden kunnen m ken .
INIERKWAARDIG BERIGT VAN DE SCHAAPHERDERS, EEN
VOLK IN ABYSSINIE ; NEVENS EEN VERSLAG VAN EEN
HUN PLAAGEND, TOT NOG ONBESCHREEVEN, INSECT, Zimb GEHEETEN .

(Ontleend uit

I

BRUGES

Tr vels.)

n Ar bic treft men twee Volken n , 't een eene v ste
J~, woonpl ts houdend en h ndeldryvend , Cushiten gen md ; bet nder zwervend, 't welk zints l ngen tyd bet
e-erstgemelde tot L stdr gers gediend heeft .
De eigen
rt v n der Cushiten h ndel, het verz melen
v n Goud, bet verg deren, en toebereiden der Droogeryen,
noodzs kt hun beftendig t'huis to blyven ; dock bet voordeel ligt in bet verfpreiden v n deeze Droogeryen , door
het V ste-l nd, nderzins zouden hunne Goudmynen , en
de h ndel nit derzelver bezit ontft nde , voor hun luttel
beduiden .
De Cushiter h dt een L stdr ger noodig ; en de Voorzienigheid heeft 'er hem een befchikt in een n buurig Volk .
Zy verfchillen v n de Cushiten in veele opzigten, d r zy
l ng h ir, Europifche Gel tstrekken, en een donkere kleur
V
heb.
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hebben, doch niet gelyk de Neger . Zy leeven op 't l nd,
in vervoerb re hutten, vergezeld v n t lryke kudden , en
zwerven rondsom, n r d t de noodwendigheden, en omft ndigheden des l nds, verpl tzing vorderen . De Hebreeuwen noemden dit Volk Phut, in lle ndere t len dr gen zy
den n m v n Sch pherders : zy zyn nog , dewyl zy tot
deezen d g befl n , v n d t beroep ; zy leeven v n die
bezigheid , en h dden nimmer eenige ndere. Men k n
zich derh lven hierin niet misneemen .
De Ar bifche en Afric nfche goederen over bet V stel nd, to verfpreiden, is N g hun bedryf geweest : zy zyn,
door 't zelve, een groot Volk geworden ; n r gel nge die
h ndel toen m, vermeerderde ook hunne veelheid v n Vee ;
zy wiefchen n in
nt l, en befloegen meer gronds .
Niets ft t lynrechter tegen elk nder over, d n de zeden en de leevenswyze der Cushiten , en d t Herdersvolk .
De eerften, fchoon zy hunne fpelonken verl ten hebben,
en nu leeven in Steden door hun gebouwd , worden
t'huis gehouden door hun h ndel ; Goud verz melende ,
Droogeryen fchikkende , en in bet d rtoe gefchikte j rgetyde j gende, om-zich v n voedzel tegen den Winter
to voorzien . De bergen, door hun bewoond, en de Steden n derh nd d r gebouwd, leggen op een zw rte rde
w rdoor, zo r s de Keerkring - regens beginnen to v llen, een zeldz m verfchynzel hun v n hun Vee berooft .
Groote zwermen v n Vliegen komen to voorfchyn, over l
w r deeze rde wordt ngetroffen : dit deed hun, in dit
opzigt, geheel v n de Sch pherders fh ngen ; m r door
die Vliegen vinden deezen zich ook gepl gd .
Dit Infest, Zimb geheeten, tot nog door geen N tuurkundigen befchreeven, is w t grooter d n een Honig-by,
ook dikker n r evenredigheid : de vleugels zyn ook breeder en v n elk nder of gepl tst, gelyk die der vliegen ; ze
zyn ls een helder g s , zonder kleur of eenige vlek : de
kop is groot , de bovenk k of lip fcherp, en heeft n 't
einde een fcherp gepunt h ir, omtrent een vierde v n een
duim l ng ; de onderk k heeft twee v n deeze gepunte
n den vinger gebr gt ,
h iren, die, z men gevoegd en
byk ns denzelfden weerft nd bieden ls een flyve v rkensn den binnenk nt gez gd , en
borftel . De pooten zyn
geheel overdekt met een bruin h ir of dons . Zo r s deeze
Infesten zieh vertoouen, en het geruisch, 't welk zy m ken , gehoord wordt , l t bet Vee of v n eeten , en
loopt wyd en zyd in de velden om , tot bet fterft v n
ver-
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vermoeienis , fchrik en honger . Geen middel blyft 'er
over , d n deeze zw rte
rde to verl ten , en zich to
h sten n de z nden v n Atb r : d r blyven zy zo l ng
de regentyd duurt ; dewyl deeze wreede vy nd hun niet
verder durft vervolgen .
Het Dier, 't welk den Sch pherder in ft t Belt om de
l nge en moeilyke reistochten door Afric of to leggen , is
de K meel , door de Ar bieren , met veel n druks , het
Schip der Woestyne geheeten. Dit Beest fchynt tot deeze
tochten gefch pen, en voorzien v n hoed nigheden en leden , gefchikt , om dezelve to volbrengen . De droogfte
Distel, de fchr lfte Doorn, is l het Voedfel, 't welk dit
nuttig Viervoetig L stdier noodig heeft , en deeze zelfs
k uwt by , om geen tyd to verliezen, terwyl by zynen
weg vervordert, zonder ftil to ft n, of een oogenblik ver,
toevens to veroorz ken . Dewyl het zyn lot is onmeetelyke
Woestynen to doorkruisfen , w r geen W ter gevonden
wordt , en l nden zelfs door den D uw des Hemels niet
verkwikt, heeft by het vermogen, om op eene w terpl ts
een voorr d v n W ter in to neemen, die hem dertig d gen k n dienen . Om deeze verb zende hoeveelheid vogts
to bergen, heeft de N tuur n dit Beest w terbergingen
gegeeven, w r uit het, dezelve eens gevuld zynde, n r
welgev llen, de noodige hoeveelheid neemt, en in de M g
uitf'ort, 't welk dezelfde uitwerking heeft, ls of by 't zelve
versch uit een W terbron dronk . Zo wel ter reistocht voorzien , g t by geduldig en moedig den g nfchen d g voort,
bel den met een zw re vr gt, door L nden, bezogt v n
vergiftigende Winden, en gloeiende v n beet nooit bekoeld
Z nd .
choon zyne grootte zo verb zend is , ls zyne
fterkte, fchoon by het lich m bedekt hebbe met een dikke huid, met zw r h ir bezet ; k n hy, nogth ns, de vinnige fleeken v n 't gemelde Infer} met verdr gen . De
K meel moet geen tyd verzuimen, om de z nden v n Atb r to bereiken ; w nt eens nget st zynde door de
Zimb , wordt zyn lyf , kop en pooten met puisten ; die
zwellen , openbreeken , rotten en in den onvermydelyken
dood v n het Dier eindigen .
Zelfs de Olyph nt en Rhinoceros , die, uit hoofde v n
hunne ontz glyke grootte en de. verb zende hoeveelheid
voedzels en w ters, welke zy dgelyks behoeven, niet n
woeste en drooge pl tzen de wyk kunnen neemen, ls het
J rgetyde zuiks vordert ; moeten zich in flyk en modder
wentelen, die, gedroogd zynde, hun ls een w penrusting
dekt ,
V 3
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dekt, en in B it ftelt, om de beeten deezes -gevleugeldert
moorden ;s of to weeren : nogth ns , heb ik eenige v n
die puisten gevonden, op byk ns elken Olyph nt en Rhinoceros die ik z g, en fchryf dezelve n die oorz k toe .
Alle de Inwoonders v n de Zeekust v n Melind , v n
K p G tdef n of tot S b toe, ls mede v n de Zuidkust
v n de Roode Zee, moeten zich in beweeging brengen, en
n het digtst by gelegen Z nd begeeven, met den nv ng
v n het Regeni ifoen , willen zy hun Vee voor de vernieling behoeden . Dit is geene gedeeltelyke verhuizing . De
Inwoonders v n lle de linden der gebergten v n Abysfinie, noordw rds tot den z menloop v n den Nyl en de
nm l in 't J r, v n verblyf to
Ast bor s, zyn verpligt,
ver nderen, , en befchutting to zoeken in de Z nden v n
Bej ; 'er is geen nder hulpmiddel 'of l euze , om dit Iced
to ontwyken ; zy moeten dien weg neemen , fchoon 'er
zich eene bende roovers bevondt, flerk genoeg , om hun
v n de helft hunner h ve to ontzetten .
V n lien, die over deeze l nden gefchreeven hebben , is
de Propheet JESAIA de eenige , die een berigt geeft v n
nrigt .
dit Infect , en de wyze w rop her vernieling

W nt het z l ten dien d ge gefchieden , d t de Heere z l
toe -fitszen de Yliegen die
n het einde der Rivieren v n
Egypte zyn ; -- en zy zullen komen, en zy lien' zullen
rusten in de woeste d len (*), en in de klooven der jteenrotzen , en in lle doornh gen, en in lle gepreezene pl tzen (t) .
De bergen , die door het l nd der Sch pherderen heen

loopen, verdeelen de J rgetyden, door een lyn over derzelver top getrokken , zo n uwkeurig d t , tefkvyl de
Oostzyde, n de Roode Zee, voor zes m nden , 't welk
ooze Winter in Europ uitm kt , door den Regen overftroomd,wordt, de Westzyde n Atb r , een geduurigen
Zonnefchyn en weeligen groei geniet . In tegendeel is , de
udere zes m nden , of ls wy in Europ onzen Zomer
hebben, Atb r , of de Westzyde v n deeze bergen, deeds
bedekt met wolken en regen ; terwyl, in diern •,ze1fden tyd,
n de Oostzyde n de Roode Zee, zyne
de Sch pherder,
kud'3

(*) D t is , zy zullen her Vee de gewoone wyk n de
Woestyne ffnyden , door bezit to neemen v n die pl tzen, en
dezelve ontmoeten w r zy gewoonlyk ze nooit ntroffen , en
die d rom de toevlugt w ren voor her We,
(t) JEWAWA V11t 18 . 19.
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kudden dryft in de overvloedigfte weiden , fchoon we r
heeft, en bevryd is v n de Vliegen, en lien nderen overl st.
Deeze groote voordeelen hebben n tuurlyk to
wege gebr gt , d t de L nden v n Atb r en Bei , de
voorn mfte verblyfpl tzen geworden zyn v n de Sch pherders en hun Vee ; en hun in de noodz klykheid
e•
fteld , om geduurig v n woonpl ts to verwisfelen . Dit
g t egter met zo weinig moeite vergezeld , en de, reis is
zo kort , d t een M n , in den tyd v n vier uuren , den
regen
n de Westzyde k n ontloopen , en n de Oostzyde een nder J rgetyde, met ngen men zonneichyn,
vinden .
WEETENSWAARDIG BERIGT VAN DE GEBRUIKEN EN ZEDEN DER KORIACS ; E1 N SCHATTING SCHULDIG VOLK
VAN RUSLAND , AAN DE GRENZEN VAN KAMT•
SC HATKA .

„„ D e I-ieer

DE LESSEPS heeft , op zyne Reize door
K mtfch tk , in de J ren MDCCLXXXVII en

,, MDCCLXXXVIII, en geduurende zyn verblyf in d t
nfche Confu1, toen by tot Tolk diende
n
LA PEROUSC, w nneer die beroemde, doch
„ zo to vreezen is ongelukkige, Reiziger, zich in dit n • re Wereldoord onthield , kundigheden opged n , v n
• cen tot nog niet genoegz m befchreeven Volk , op de
• Grenzen v n K mtfch tk woonende . Wy twyfelen
• niet , of 't z l den Leezeren onzes Mengelwerks bev l„ len , het weetensw rdig Berigt , 't zelve betrefl-ende ,
d rin gepl tst to vinden ."

• L nd ls Fr
• den Gr f DT

•

D r zyn twee foorten v n Kori cs . Die bep ld en
eigenlyk deezen n ln dr gen , hebben een v st verblyf ,
de ndere zyn zwervend, en bekend onder den n ln v n
Rendier Kori cs . Hunne kudden zyn zeer t lryk , en zy
onderhouden ze door ze to leiden in de tireeken , die her
overvloedigst Mosch, 't geliefde voedzel deezer Dieren , opleveren . Als de pl tzen fgeweid zyn, zoeken zy ndere
op . In deezer vuege zwerven zy onophoudelyk rond ,
woonende in tenten v n beesten-vellen, zy leeven v n hunne Rendieren , die by hun v n denzelfden dienst t r kleeding zyn , ls de Honden voor de K mtfch tk ers .
In
V 4
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In veele opzigten , doet 'er zich eene groote overeenkomst op, tusfchen de Kori cs, die een v st verblyf heb .
ben, en de zwervende : wy kunnen d rom niet n l ten
ons to verwonderen, over de weinige h rtlykheid tusfchen
deeze beiden ; of liever, over de ftrydigheid welke 'er pl ts
vindt , nit welken hoofde zy , ls twee onderfcheide Volken, mogen word en ngemerkt .
Het L nd, 't geen zy bewoonen, is nogth ns 't zelfde,
en zeer uitgeftrekt . Ten Zuiden word het beflooten door
bet Schiereil nd v n K mtfch tk , en de Golf v n Pengin , ten Oosten door bet L nd der Olueri nen, ten Noorden door d t der Tchoukckins , ten Westen door d t der
Toungoufes, der L mouts en der T kouts .
Men verzekert zeer ftellig , d t dit L nd voorheen zeer
Volkryk w s ; doch, d t de Kinderziekte, onder de Bewooneren , eene deerlyke fl chting
ngerigt heeft . Ik twyfel
wel zeer , of deeze Kw l sneer lnwoonders heeft weggerukt , d n hunne geduurige Krygen met de N buurvolken
en de Rusfen . Het get l der Kori cs , die een v st verblyf houden , is tegenwoordig n uwlyks meer d n negen
honderd ; en, fchoon d t der zwervende Kori cs bezw rlyk to bep len v lle , gelooft men , d t zy de ndere in
nt l niet veel to boven g n .
De Zeden der eerstgemelden zyn het tegenbeeld v n bet
gtensw rdige ; bet is een mengzel v n dubbelh rtigheid,
w ntrouwen en gierigheid . Zy hebben lle de Ondeugden
der Noordfche Volken v n 11fi , zonder de Deugden to
bezitten . Roovers nit den
rt , zyn zy ergdenkend ,
wreed , onv tb r voor goedertierenheid en medelyden .
Orn den geringllen dienst v n hun to verwerven , moet
men eerst cene bel{coning nbieden en geeven . Niets d n
een gefchenk k n hunne
nd gt opwekken , of hun in
werkz mheid brengen
Uit hoofde v n deezen trouwloozen en woesten rt, v lt
bet hun bezw rlyk in vrede to leeven, of eenige ft ndhoudende verbintenisfen met hunne N buuren
n to g n .
Een zo ongezellige geestgeftelteni fe moet hun ook fchuw
m ken v n lle vreemde bebeerfching . V n bier hun gefl ge opft nd tegen de Rusfen, hunne wreede rooveryeq,
hunne d gelykfche ilrooperyen op n by geleegene Volken,
v n
(*) Tegen de zwervende Kori cs , heb ik dezelfde kl gten
niet in to brengen, ik vond ze over 'c lgemneen openh rdger en
verpligtender.
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v n hier de vy ndlykheden en wr kneemingen die Reeds
onder hun pl ts grypen .
Deeze th t v n Oorlog b rt in elk der Kori cs een woesten geest . De gewoonte v n nv llen en verdeedigen verWekt in hun een onkreukb ren moed, die verm k fchept
in geduurig vegten , en roemt op ver gting des leevens .
't Bygeloof leent de h nd om in hunne oogen deeze Bloeddorst to veredelen, door hun eene wet voor to fchryven,
welke hun gebiedt to overwinnen, of to flerven . Hoe bel ngryker de z k is, die hun tot het opv tten der w penen
nzet, hoe gretiger zy n den dood h ken . Noch de
krygsd pperheid, noch het nt l hunner tegenfl nderen,
lt n hun ffchrikken, 't is in dien uiterften nood, d t zy
zweeren by de Zen niet meer to zullen zien. Zy v ngen
het volvoeren v n dien Eed n met hunne Wyven en Kinderen den h ls of to fnyden, hunne wooningen in br nd to
fleeken, en doldriftig op het midden hunner Vy nden n
to v llen . Het gevegt k n lleen eindigen, door de geheele
vernieling v n een der ilrydende p rtyen . De Overwonnenen zoeken nooit hunne behoudenis in de vlugt , de eer
verbiedt zulks , en geen Kori c z l de nederl ge zyner
L ndgenooten overleeven .
De n byheid der Rusfifche v stigheden heeft , tot hier
toe, geene ver ndering in de Leevenswyze der Kori cs, die
cen v st verblyf houden, to wege gebr gt . Hunne H ndelgemeenfch p met de Rusfen m kt hun lleen v tb r voor
zugr tot overvloed, en begeerig n roof. Ongevoelig voor
de voordeelen eener befch fde Leevenswyze, fchynen zy
een wederzin to hebben v n befch fdheid , en hunne eigene
Zeden en Gewoonten ls geheel volkomen n to zien (*) .
Hun(*) De zwervende Kori cs w ren, voor een l ngen tyd , nog
veel onh ndelb rder . De ori fh ngelykheid n welke zy gewoon w ren, en de n tuurlyke rustloosheid v n hun Ch r cter ,
m kten hun weinig gefchikt om zich n eenig juk to onderwerr
pen . De Rusfen, v n den nderen k nt, betoonden zich, door
zugt v n vermeestering gedreeven, niet zeer gem tigd, en poogden , w rfchynlylt, zich eer gevreesd d n bernind to m ken .
't Is zeker d t zy veel fpyts gevoelden, ls zy z gen d t geheele
Horden zich fchielyk verftrooiden , op den minften fchyn v n
verdrukkiug, en to g der vlooden v n de V stigheden , w r zy
hun, door de nlokzels des H ndels, poogden to vestigen . Deeze veelvuldige wegvlugtingen hielden n tot de nkomst v n
den M jor GAGU&N . Door de wysheid v n zyn betluur, door zyV 5
ne
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Hunne geregelde bezigheid is j gen en visfchen ; loch
lle j rgetydeu l ten hun niet toe die bezigheden geft dig
voort to zetten . Geduurende deeze tusfchentyden, fluiten
zy zich op in hunne diepe wooningen, fl pen, eeten, en
drinken zich dronken . Bed gtloos omtrent het toekomende ;
zonder n denken over het voorledene, komen zy nit hunne
Yourts niet to voorfchyn, eer de uiterfte nood hun dringt .
Deeze Tourts zyn ruimer d n die der Noordlyke K mtfch tk ers, doch ze zyn byk ns op dezelfde wyze verdeeld . Ik
weet niet voor zeker to bep len of derzelver morsfigheid
niet nog w lchlyker is ; dewyl men geen deur, of,'oup n, of
Wind-g t, vindt, moet de rook onverdr glyk weezen .
Deeze Volken, vy nden v n vlytbetoon, leeven, gelyk
de
ne herh lde uitnoodigingen, en goed rtige voorfl gen, br gt by
llengskens deeze vlugtende Gezinnen to rug . Eerst keerde 'er
,6en, toes twee, vervolgens drie, weder ; de kr gt des voorbeelds, en eene foort v n n yver, wrogt op nderen . Toen ik
my to Ingig beyond , w ren 'er niet minder d n elf Tourts of
Hutren in de n byheid dier St d .
Doch , de verfl ndige h ndelwyze v n den M jor GAGUEN
heeft, met nog beter uitfl g, be utwoord
n de oogmerken der
Cz rinne, door zich to bedienen v n bet voordeel eener noodz klyke H ndelgemeenfch p llengskens v st to ftelien, tusfchen
de Rusfen en de Kori cs, v n beide de ben mingen, door eene
uitwisfeling v n goede dienflen in to voeren, die byzondere perfoonen
n elk nder verbindt, en zeker , ten eenigen tyde, ongetwyfeld eene hervorming in de Zeden v n d t Volk z l to wege
brengen, door de oude herbergz mheid in to voeren .
Indien een Kori c, tot fdoen zyner z ken, zich genoodz kt
vindt, een n gs in de St d door to brengen , vr gt by verhlyf
by zynen Rusffchen Vriend, en neemt 'er, zonder verderen om .
fl g, bezit v n . Zyn G stheer merkt her ls een pligt
n, hem
to ontv ngen , zyne neiging g de to fl n , zyne behoeften en
wenfchen to voorkomen ; in 't kort, by fp rt niets om hem op
de best mogelyke wyze to onth len, d t is, hem volflrekt dron .
t'Huiskoinende, vermeldt by met genoegen zyn
ken to m ken
n, ls eene verpligting, ls een hei.
wederv ren . Hy merkt her
lige fchuld , w rv n by zich by de eerfte gelegenheid, welke
nbiedt, wil kwyten . Dit is eene
nget me gewoonte,
zich
byzonder voor den Rusfifchen Sold t , die verpligt is veelvuldige
reizen n de digt by liggende Dorpen to doen . De d nkb rheid
v n den Kori c, jegens zynVriend, bep lt zich niet in hem huffsvesting to verleenen, to onth len, en met lyftogt op zyne reize
to voorzien ; by befchermt hem, en wordt zyn verdeediger tegert
zyne I, ndgenooten .
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de K mifch tk ers, v n gedroogden Visch, bet Vleesch en

Vet v n W lvisfchen en Zeewolven (*) . De W lvisch wordt
doorg ns r uw beeeten, de Zeewolf gedroogd en gekookt
op dezelfde wyze ls hun Visch, uitgenomen de Zenuwen,
bet merg en het brein, en nu en d n een ftukje Vleesch,
't geen zy r uw, met eene groote gretigheid, n binnen
flingeren . Rendieren-Vleesch is hun geliefdfte Schotel . Gew sfen m ken ook . cen gedeelte v n hun voedzel nit ; zy
verz melen in den Herfst veele foorten v n Besfen, v n een
gedeelte derzelven m ken zy een verfrisfenden dr nk (-f) ;
de rest wordt tot poeder gewreeven en gekneed met tr n
v n den W lvisch of Zeewolf. Deeze lekkerny beet in de
l ndst le Toltchouk , en wordt bier zeer hoog ge gt ; doch
niets is voor myn fm k on ngen mer .
Hun gefteldheid op fterke Dr nken, ngew kkerd door
de duurte v n den Br ndewyn, en de bezw rlykheid onr
denzelven op lien verren ffl nd to krygen, heeft hun ngezet om een dr nk nit to vinden byk ns even fterk, welken
zy trekketi v n een rooden P dde&oel, in Rusl nd ls een
fterk vergif bekend, onder den n m v n Moukh mor (s) .
Zy doen deezen met zekere ndere vrugten in een v t, en
dit zetzel heeft n uwlyks tyds genoeg om kl r to worden,
of zy noodigen hunne vrienden orn 'er v n to drinken . Een
edele n yver zet de g sten n, en men is, om itryd, bezig, wie best in ft t is den G stheer v n zyn Nect r to
ontl sten . Dit onth l duurt d6n, twee of drie d gen, tot
d t de dr nk op is . Dikwyls, op d t zy volzeker dronke
mogen weezen , eeten zy lsd n den r uwen P ddeftoel .
't Is hoogst tc verwonderen, d t 'er geen meer voorbeelden
zyrt v n de heillooze uitwerkzelen deezer onm tigheid . Ik
heb nogth ns eenige liefhebbers zeer ongelleld gezien, en
die zeer bezw rlyk weder beterden ; m r ondervinding
verbetert hun niet , en, by de eerfte gelegenheid, welke zich
n(*) Alle de Kori cs, die ik ontmoette op myn weg v n Pouzyn even zeer , ls de Bewooners v n d t Gehucht,
n gebrek onderhevig . Alsd n is de b st v n den Berkenboom,
gemengd met Vet v n een Zeewolf, hun eenig voedzel .
(f) De Rivieren , n by deezen Oftrog, zyn zo gering, d t
ze geheel bevriezen , zo r s de koude begint , en geduurende
meer d n een h lf J r zyn de Inwoonders genoodz kt, gefinolte fneeuw of ys to drinken .
(§) Dezelve wordt in de Rusfifche Huizen gebruikt, om Infecten to dooden.

ftr refsk,

296

BERIGT VAN DE GEBRUMN

nbiedt, keeren zy weder tot d t meer d n beest gtig bedryf. 't Is geen loutere zinnelyke lust, 't is niet nit begeerte om cen dr nk to drinkers, die, door deszelfs fm klykheid, een onweder$ nb re trek, om 'er meer v n to gebruiken, b rt ; zy zoeken, in deeze overd digheden, en.
kel in een ft t v n vergetelheid en verdooving to ger ken,
zo d t zy n uwlyks weeten d t zy beft n, ls ik my zo
m g uitdrukken ; dit is hun eenig genot , dit houden zy
voor bet hoogfte geluk .
De weezenstrekken - v n de meeste Kori cs zyn niet Af tisch, en zy zouden ls Europe nen kunnen worden ngemerkt, h dden zy geene zo kleine geft lte, flegte ft tuur,
en m kte de kleur v n hun Vel geen onderfcheid . De ndere Kori cs hebben dezelfde kentekeneude uitwendigheden
ls de K mtfch tk ers . Onder de Vrouwen, inzonderheid, zyn
'er weinigen die geen diep ingezonke oogen, pl tte neuzen
en uitfteekende k ken, hebben . De M nnen misfen meest
lien den b rd , en bet hoofdh ir is kort. De Vrouwen ver.
w rloozen bet h ir zeer , bet h ngs doorg ns l ngs de
fchouders f; eenige dr gen bet in een knots gebonden,
of in een doek .
De Vrouwen dr gen h re Kinderen in eene foort v n
wieg, welker ged nte my zonderling voorkw m . Dezelve
is eene foort v n b k met een k p 'er over , w rin bet
Kind in eene zittende geft lte gepl tst, en tegen de ongem kken v n bet Weer befchut, is .
Onder de vreemde Gewoonten , welke by de Kori cs
pl ts vinden , moet ik meer byzonder gew gen v n de
proeve , w r n een Jongeling zich onderwerpt , ls by
begeert to trouwen . Zo r s by zyne keuze gevestigd
beeft , m kt by zyne opw gting by de Ouders zyner
Vryster, en biedt n ls fl f voor hun to zullen werken ,
gelyk zy bet uitdrukken . De Vryster wordt terftond, met
eene menigte v n kleederen, omb ngen, welke h r derm te bedekken , d t bet gel t n uwlyks zigtb r is .
Zy wordt geen oogenblik lleen gel ten . H r Moeder
en een
nt l v n nude Vrouwen vergezellen h r w r
zy g t, fl pen by h r, en verliezen h r, onder geen
voorwendzel, welk ook, nit h r gezigt. De pooging v n
den Minn r , bet punt v n geluk , w rop by mikt , is
h r bloote lich m n to r ken ; dit is bet eenig middel, w rdoor by h r k n bekomen . In then tusfchentyd voert by lles met yver en onderwerping nit, w t de
Bloedverw nten hem opleggen . By wordt, ls 't w re,
de

EN ZEDEN DER KORIACS..

97

de fl f v n d t Huisgezin , en is bezig in lle huislyke z ken, hout k ppen , w ter putten , ys nbren.
gen , enz .
Liefde en de tegenwoordigheid v n zyne Beminde bezielen hem met moed . Indien by fl t , is een enkele
oogfl g, hoe onverfchillig, genoegz m, om hem de vermoeienlsfen to doen vergeeten , en l den l st zyner
dienstb rheid . De hoop , om den duur d rv n to verkorten , heeft invloed op lle zyne ' bedryven. Zyn oo is
deeds gevestigd op de Godin v n zyn h rt, by let op
re beweegingen , volgt h re fchreden , en dringt zich
onophoudelyk in, w r by h r k n ontmoeten . M r,
hoe de Argusoogen v n h re Opp sters to bedriegen !
Bet is een geduurige fryd v n w kz mheid tegen list .
leder p rty g t met gelyken yver en onvermoeidheid to
werk . Uit zulke onvermoeide opp sfingen, uit deeze ongerustheid des Minn rs, uit de voorzorgen, welke gedr .
gen worden om zyne kunstgreepen tegenfl nd to bieden ;
zou men welligt opm ken , d t by n de h nd v n eene
uitneemende fchoonheid dong . Wie zou zich verbeelden
kunnen , d t bet voorwerp v n de ged gten en wenfchen
-deezes Kori cs de Leelykheid zelve w s, en d t by geene
ndere belooning voor zo veele moeite to w gten h dt ,
d n een m ger, geel en veil , vel n to r ken ? In de
oogenblikken , d t by v n fl ffchen rbeid ontfl gen is ,
en vryheid heeft om zyne Zielsvoogdesfe to zien en to
n deren, tr gt by h re genegenheid to winnen, door eene
v rdige pooging om tot bet nr ken to komen ; dock
het nv l, en de dikte, h rer kleeding is een onverwinnelyk bolwerk . Vergr md door zo veele hindernisfen, plukt
by die benyde bedekzels f. Wee hem ! indien by verr st
worde, in deezen gew gden nv l! De Bloedverw nten,
de onverbiddelyke Opp sters, v llen op hem n, en dwingen hem zyn proof to verl ten . 't Is doorg ns met de
welfpreekendheid v n fchoppen en flokfl gen, d t zy hem
overreeden om of to l ten , en eene betere gelegenheid of
to w gten . Indien by wederft nd biedt, wordt by by de
h iren weggefleept, of de n gels deezer Oude Wyven tekenen zyn ngezigt. W nneer by mismoedig wordt, of mort
wegens deeze wreede beh ndeling, zendt men hem oogenbliklyk heenen, en by verbeurt, voor ltoos, lle nfpr k
op bet beoogde Huwelyk, 't geen voor bet teken der grootfle ongen de wordt ngezien, 't welk een Kori c k n ten
deele v llen .
M r
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M r zw righeden ontfteeken lleen zyne begeerten to
heftiger . Verre v n kl gen, verre v n zich mismoedig
to betoonen over deeze ruwe beh ndelingen, merkt by
zich n ls to meer gerechtigd tot bet geluk, 't welk by
bedoelt . Hy verheugt zich over, en roemt op , lle de tegenheden en kwellingen, welke by mod uith rden , geduurende zyn verliefde en moeilyke dienstb rheid .
Het is doorg ns niet voor bet verloop v n twee of
drie j ren, meer of min, d t by bet bedoelde einde bereikt. Trotsch op zyne beh lde zegepr l , vliegt by
been om de Bloedverw nten v n zyn geluk to verwittigen.
De getuigen worden opgeroepen,en de Vryster wordt ondervr gd (*) . H r getuigenis is noodz klyk, zo wel
ls eenig bewys, d t ze
nger kt is by verr sfing, en
vrugtlooze poogmgen deedt om zich to verdeedigen . H re h nd words d n gegeeven n den Overwinn r ; doch
by vindt zich verpligt to w gten, tot men ziet, d t zy 'er
n k n gewennen om met hem to leeven . V n dit oogenblik f, fpeelt by, bevryd v n den fl ffchen rbeid, den
Vryer by zyne
nft nde Vrouw , die misfchien niet
moeilyk is, om d t zy zich ontfl gen vindt v n zulk een
l stigen opfchik .
Deeze tweede tr p v n Vryery duurt zelden l ng, de
Vryster geeft, in tegenwoordigheid der F milie, fchielyk
h re toeftemming, en niets meer is 'er noodig om hem
lle de regten eens Egtgenoots, to vergunnen . De Huwelyksplegtigheid en bet Bruiloftsfeest beft n enkel in bet
z menroepen der wederzydfche F milien, die 'er om ftryd
op nit zyn om zich dronken to drinken, in n volging
v n bet nieuw getrouwde P r. Veelheid v n Vrouwen
is niet gemeen onder de Kori cs ; nogth ns heb ik voorbeelden gezien d t men 'er geene zw righeid v n m kt .
De Lykplechtigheden, onder de Kori cs, hebben een
treffende gelykvormigheid met de oude Inflellingen des
.Heidendoms, nog w rgenomen door verfcheide onbefch fde Volken onder bet nieuwe H lfrond . Als een Kori c
fterft, komen de Bloedverw nten en N buuren om hem
bet l tst v rwel to zeggen . Zy regten een Lyk-houtfl pel op, w rop zy een gedeelte der goederen des Overle('~) De Beminde is w rfchynlyk niet ltoos wreed ; m r
even onverduldig ls de Minn r, om een einde to m ken n il
ngedeezen l stigen fl t ; en erkent d rom misfchien wel
r kt to weezen,_eer het met de d d pl ts greep .
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ledenen,pl tzeit, en eenigen leeftogt, befl nde uit Rendieren-vleesch, Visch, Br udewyn, met 66n woord, uit
lles w t zy vetonderftellen, d t .by , op zo l ng een reis,
noodig hebbe, en hem voor fterven in de ndere wereld
k n behoeden . -- Indien bet een zwervende Kori c is,
brengen zyne Re dieren hem tot den Houtmyt ; een v ste
wooning houdende Kori c wordt door zyne Honden derw rds gebr gt, of door zyne Bloedverw nten gedr gen .
Het Lyk is gedoscht in de beste Weeding, en ligt in een
foort v n kist . D r in liggende, ontv ngt de Overledene
nogm ls het v rwel v n de Omft nderen , die , met toortzen in de h nd, bet eene eer rekenen, hun Bloedverw nt
of Vriend fchielyk tot sfche to doen verbr nden . Zy
voelen lleen bet leedweezen eener korte fweezigheid, en
niet v n eene eeuwigduurende fcheiding . Zy dr gen geen
rouwe, en de Lykft tie eindigt in een tooneel v n Onm tigheid, w r de d mpen v n fterken dr nk en t b k welh st bet denken
n den Geflorvenen verdryven . N
eenlge weinige m nden Weduwe geweest to zyn, molten
de Vrouwen weder trouwen .
De bygeloovige gebruiken by hunne Begr fenisfen, en
hun fchielyk voorbyg nde rouwe over bet verlies v n Perfoonen by hun llerdierb rst, zyn, myns oordeels, een
overtuigend bewys v n hunne onverfchilligheid omtrent dit
leeven, weiks kortheid hun noch verb st, noch bedroeft.
Hun Godsdienstftelzel brengt hun w rfchynlyk tot de
vertroostende hoope v n een voortduurend beft n . De
Dood is, in hunne oogen, flegts de doorg ng tot een nder
Leeven . By bet verl ten deezer Wereld verbeelden zy zich
niet d t hunne verm ken eindigen ; dock d t ndere genietingen bun w gten . Dit ftreelend vooroordeel, 't welk ik
vermeldde in myn onderhoud met ouMIAvIN, geeft oplosfings genoeg, wegens zyne Godsdienftige verlegenheden en
den woesten moed v n zyne L ndgenooten . M r hunne
Qngerymde Leerflellingen verdienen een omfl gtiger ontvouwing, fchoon de Dienst, op welken zy gegrond zyn, zeer
eenvoudig is, en 't wonderb re d rin by l nge n niet
ntrekkelyk . Het geheele Godsdienstflelzel der Kori cs
is in de volgende byzonderheden begreepen .
Zy erkennen een Opperst Weezen, den Schepper ller
dingen . Hy woont in de Zon, wier br ndende Schyf zy
nmerken ls den Throon of bet P leis v n den Heer der
N tuure,dien zy w rfchvnlyk verw rren met d t Hemelsch
Vuur, 't welk veronderfteld wordt zyne Woonpl ts to
wee-
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weezen (*) . Ik hel over om dit to gelooven ; dewyl zy liet*
noch vreezen, noch dienen. Zy dr gen hem geen gebeden
op . Goedheid, zeggen zy, is zyn weezen ; l bet goede,
't welk in de Wereld is, d lt v n heck f, en 't is onmogelyk d t by eenig kw d zou doen . Mogen wy uit deeze
(telling niet befluiten, d t bet gezigt v n de beftendige en
lgemeene weld den, toegebr gt door deezen Koning der
Hemellichten, die leeven, werkz mheid en kr gt geeft n
lle A rdfche dingen, welken hun dit Licht der Wereld
doet nzien voor hun Befchermgod, hun vervult met bet
bovengemelde blinde vertrouwen?
Het Beginzel des Kw ds houden zy voor een Boos Weezen, 't welk met bet Goede Weezen de Opperheerfch ppy
der N tuure verdeelt (t). De M gt deezer twee Weezens
is even groot . Gelyk bet een bed gt is op 't geluk des
Menschdoms, zo is bet nder'er op uit om bet ongelukkig
to m ken . Ziekten, Onweeren, Hongersnooden en r mpen v n llerlei foort, zyn bet bedryf v n bet l tfte, en d
werktuigen zyner wr ke . 't Is om de wr k v n d t Weezen to bevreedigen, d t zy hun perfoonlyk bel ng opofferen
en Godsdienst pleegen . Hun Eerdienst wordt enkel door
fchrik vdorgefchreeven, w rmede deeze dreigende Godheid
elks h rt vervult, en befl t in Zoenoffer nden. Zy offeren
't zelve verfcheidenerlei Dieren op, zo ls zy gebooren zyn,
Rendieren en Honden (§), lsmede de eerfte v ngst v n hun
J gt en Visfchery, en w t zy dierb rs bezitten . Hunne
Godsdienstverrigtingen beft n in gebeden en d nkzeggingen . Geen Tempels of Heiligdommen treft men by hun
n . Deeze ingebeelde Godheid words gelykerh nd op lle
pl tzen gediend, en hoort den Kori c, die h r lleen in
de

( •) Dit Godsdienstftelzel is- ook d t der Tchoukckins, en ,
v66r de invoering des Christendoms , d t der K mtfch tk ers .
(t) Zy gelooven ook in mindere Godheden . Eenige merken
n 21s Huisgoden, de Bew rders v n hunne Boerfche
zy
Hutten . Deeze Afgoden , ruw gefneeden en zw rt door den
rook, h ngen in het meest zigtb r gedeelce hunner Tourts. Zy
zyn gekleed n r de wyze der Kori cs, en vercierd (net bet .
len , -ringen en veelerlei ndere yzeren en koperen fnuisteryen .
De ndere mindere Godheden houden zy voor Bewoonderen
der Bergen, Bosfchen en Rivieren, 't geen ons de Berg . ,
Bosch-, en W ter-Nymphen der Grieken herinnert .
(§) Dikm ls z g ik, op myne reizen, de overblyfzels v n
Honden en Reudieren n ft ken h ngen ; de Godsdienftigheid
der Gffer ren nwyzende .
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Ae Woestyn nroept zo we1 1s bet verg derde Gezin, 't
welk in de verbeelding is, d t zy dezelve gunflig en geneegen m ken, door zich Godsdienflig in hunne Tourt'.s dronken to drinken : w nt dronkenfch p is by dit Volk een
Godsdienstbedryf geworden , en de grondil g v n lle
1unne plechtigheden .
Deeze Demon, deeze gedugte Geest, is zeker i?et zelfde
Weeze,n ls de Koutk der K mt(cl tk ers, voor wiens Dierr rs en Verkl rders de Ch m ns zich zelven uirgeeven .
Hier, even ls op d t Schiereil rd, werkt de geheimzinnige t l deezer tover ren op de li tgeloovigheid, en v`rwerft
de eerbiedenis der menigte . Zy verrigten le Genets- err
Heelkunde met gelyk geluk . Deeze verrigtingen-, hun, by
uitlluiting v n lle nderen, eigen, d r zy v'eronderlle14
worden veeleer bet hulpbiedend vermogen door Inbl zin ;
el n door Ondervinding verkreegen to hebben, lcheuken huu
een onbeperkten invloed . Men zendt om hun uit lle .d e
deelen des L nds , en de bewyzen v n d nkb rheid zyo
woor f in gereedheid gepr gt . Zy vr gen met trotsheid w t
zy willen hebben, en merken lles w t hun gegeeven wordt
n hun verfchuldigd . 't Is okder
n ls :een feh tting
voorwendzel v n n de Godheid, wier mond zy zyn, eert
ngenz m offer toe to brengen, d t zy zic_lh lles toeeigenen w t de Inwoonders kostlyks en cchoons bezitten . Men
bbehoeft niet to denken, d t deeze Bedriegers hunne v,)lgz me A nh ngers nlokken door een vertoon v n deu -d , dogr
>1rikte uitwendige w rneemingen, en een flreng lc :.ven : in .
zegendeel zy overtreffen hun inondeugden, en zyn min u l
tig. Als zy hunne tover-plegtigheden zullen volvoere ,,
geeven zy voor, den geheelen d g gev st to hebben ; doch zy
rn ken deeze onthouding's n gts goed,door ryklyk to drirken v n den Moukh mor , de dronkeum kende vergiftige
dr nk bier boven befchreeven, w r v n zy in de ruimte
gebruiken, en ook, tot dronkenswordens, de vrugt eeten .
ls eerl
J)eeze voorbereidende dronkenfch p merken zy
pligt . 't Is wv rfchynlyk d t zy de uitwerkzels den vol enden d g voelen, en v n d r die verhef ing v n pest gew r
w rden,welke veel toebrengt om hun verfl nd to verwilde .
ren,en f un de noodige flerkte to geeven rot de buitenfk .oorigile vervoeringen (*) .
De
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De t l der tori cs heeft geene verw ntfch p met die der
K mtfch tk Qrs ; hun uitfpr k is fcherper en l ngz mer,
dock min l stig, en heeft die vreemde kl nken, die fisfingen niet, zo moeilyk uit to fpreeken ls to fchryven .
Schoon de n m dezelfde zy , is 'er geen foort v n gelyk.
heid tusfchen de Wooningen v n de zwervende, en de onder den grond verv rdigde verblyfpl tzen der op hun pl ts
blyveude Kori cs . De Rusfen, niet weetende hoe de verfchiliende Woonpl tzen v n deeze Volken to onderfcheiden, hebben n lien den n m v n Tourt gegeeven, zonder zich to bekommeren over de oorfpronglyke betekenis
v n bet woord, 't welk een onder rdsch verblyf nduidt.
De Tourts der Zwervenden zyn eigenlyk Tenten, in de ged nte v n Ilutten, op den grond gepl tst. Geen ndere
voorzorg wordt 'er omtrent den grondll g gedr gen , d n
bet ftekenen v n den omtrek, en bet wegwerken v n de
fneeuw d r binnen . Rondsom den omtrek wordt een nt l fokken, op gelyken fft nd, geftooken, die, in den
top vereenigd, elk nder onderfchr gen . Dit ruwe timmerwerk heeft een j mmerlyk bekleedzel v n get nde Beestenvellen, v n bet voetftuk of tot den fft nd v n twee voeten
v n den top loopende : dir wordt opengel ten om lugt to
fcheppen, en tot een g t voor den rook (*) . Hier uit ont.
ft t een vry groot ongem k : dewyl 'er niets is om bet middelfle gedeelte der «Toouing voor den regen en fneeuw to
dekken ; intusfchen is dit de pl ts w r zy hun vuur ftookeik, en hun eeten toebereiden . De F milie en de Knegts
die op her Vee p sfen il pen onder Pologs , eene foort
v n Hutten of l ge Tenten, in verfcheide fdeelingen
gepl tst, rondsom de Yourt, zeer gelykende op de vierk nte Tenten der Tchoultichis .
De env ste ft t v n dit zwervend Volk deedt hun
deeze foort v n Wooning uitvinden. De z menftelling v n
hun geheele Woonin,, zeer ligt en gem lclyk zynde, m ken zy weinig zw righeid om v n pl ts to ver nderen.
Zo r s zich eenige de minfle noodz klykheid opdoet ,
of zy eenige ongelegenheid ontw r worden, p kken zy
de Tenten op , leggen de Stokken in de l ngte op
hunne Sleeden , en de Dekvellen by hunne ndere Goederen .
C*) De Tourt v n myn G stheer w s omtrent vier-en-twintig
voe :en over 't kruis, en byk ns v iu diezelfde hoogte . De omtrek beneden twee en-zeveytig voeten, de top h dt de getd nte v n een ke„ el.
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ren . Zy fl u de Tenten op • een ndere pl ts neder, en
verl ten die binnen kort op nieuw, zo d t zy, om zo to
fpreeken , lle d gen v n pl ts verwisfelen . Hunne Slee.
den ft n gevolglyk ltoos gel den n st hunne Woonin .
gen ; de voorr d en ndere noodwendigheden worden 'er
uitgeh ld, n r gel nge zy dezelve behoeven .
LEEVENSBYZONDERHEDEN VAN DEN EERW. JOHN WESLEY, A . L . M. BEROEMD PREDIKER ONDER DE METHODISTEN . MET AANMERKINGEN OVER DEN OORSPRONG EN DE BEDRYVEN DEEZES AANHANGS .
(U k bet Eugelsch .)

(Vervoig en Slot v n bl. 261 .)

journ ls zyn vol v n de Ongerustheden ,
welke by den Duivel veroorz kte, en v n de Kwellingen , welke de Duivel hem
ndeedt. „ De Duivel ,"
fchryft by, , wist d t zyn Koningryk w nkelde, d rom
„ wekte by zyne Dienstknegten op om de klokken to lui„ den , en l bet ger s to m ken, 't welk zy konden (* .
„ De Kinderen des Duivels vogten d pper voor hun Mees„ ter, opd t diens Koningryk niet zou verwoest worden ;
„ veele fteenen vielen n myne regter- en flinkerh nd . (t) .
„ Een en nder der Kinderen Beli ls h dden ons verfcheide
„ n gten to vooren beftreeden (t) ." l , zo gewoon w s
by n deeze k mpgevegten met den Boozen, d t bet hem,
ten eenigen tyd, verwonderde, den vy nd ftil en gerust to
,ten
; tot by bed gt, d t zulks gefchiedde, om d t by
zich wet verzekerd hieldt v n zyne bezittingen . „ Ik pre,, dikte - evenwel heb ik tot nog m r een eenig Perfoo
„ onder hun gevonden, die v n de liefde tot God kennis
„ h dt, eer myn Broeder kw m. Geen wonder, de Duivel
„ w s zo ftil : w nt by vondt zich in een vreedz m be, zit (s) ." Een nder voorbeeld geeft by ons v n deeze
vreedz me verft ndhouding tusfchen zyne Toehoorders en
den Duivel, in een zyner Noordlyke Uittochten . „ Woens„ d g
ESLEY'S

(*1 journ l from Nov .
t) Ibid. p . 8.2 .
(( ~) Ibid. p 31 .
(§,l

1.

1739. to September 3 . 1741, p. 37.

Ibid from Nov. 26 . 1746 . to Yuly 20 . ,1750. p. , 9.
X :
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d g den z9ften, predikte ik to Durh m voor eene Julie
M r dit duurde nooit
l ng w r by kw m ; w nt by bez t ltoos de kunst om
deezen geestlyken doodfl p to geneezen, door een geweldige beroering der h rten .
W nneer de Dulvel bet Gemeen
n 't gisten gem kt
h dt , vervoegde by zich , gelyk ndere St tkundigen , n
een beter gezelfch p ; zulken ls de twee WESLEY'S, en de
Heiligen . M r, ls deeze ft tlyke ontmoeting met in zyn
fni k viel , poogde by hun door fl gen in een beter hLime ur
to brengen . „ Ik ftond een weinig verb sd over zommi„ gen, die door den S t n op eene vreemde wyze getroffen
• w ren, en een Geest v n l chen kreegen . --- Ik h d bet
• zelfde ding , tien of elf j ren geleden , ondervonden .
• Een gedeelte v n den Zond g h d ik toenznet myn Broe .
„ der befteed, in het w ndelen door de Velden, en bet
" zingen v n Pf lmen . M r, op zekeren d g , zo ls wy
• zouden beginnen met zingen, borst by nit in een luid• rugtigen rugtigen l ch . Ik werd zeer toornig , en kort d rop
• l chte ik zo h rd op ls by. Wy ftonden op 't punt v n
• to b rften, en moesten u huis g n , zonder een repel
• meer to zingen (,t) ." V n bet Hoofd d lden deeze fluip .
trekkende beweegingen op de Leden neder , en kw men
hun ryklyk over . „ Op zekeren vond ontftondt 'er onder
„ ons zulk c n Geest v n t chen, d t veelen 'er zich groot„ lyks
n ergerden . M r de
nd gt v n lien werd
„ fchielyk bep d op de rme LOAISA s -, die zo ge„ weldig, en op zo onderfcheide wyzen, v n den Boozen
„ getrokken werd , ls ik nooit voorheen z g . Zomtyds
l chte zy, d rop br k zy uit in vloeken en l steren (s) ."
'Per deezer gelegenheid verh lt by een voorv l , v n 't
welk, fchoon by 't zelve niet ten regten gebruike heeft
n.
gewend, de bed rde en nd gtige Leezer bet k n doen .
• Onze uitwendige beproevingen , in de d d, w ren nu
s, geweeken, en vrede w s in lle onze l ndp len . M r
„ des to overvloediger w ren onze inwendige beproevin„ gen, en, indien Un Lid Teed, leeden lle de ndere Le .
„ den met bet zelve . Zo zonderling eene Symp tie z g ik
„ nooit voorheen ; de groote beproeving die den onderging,
„ ver .
„

• en flomme Verg dering (*) ."

(*) Yourn l from ?uly 20. 1750. to 0Elober 28 . 1754 . P 16,

(t) Ibid . from Nov . 1 . 173,9. September 3 . 1741, p . 370) Bid- p . 37 .
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,, verfpreidde zich op eene wondere wyze tot de overi„ gen ; zo d t zeer weinigen vry bleeven (*) .
In deeze veelvuldige flryden werd de Duivel in 't einde
moede, en de Heer WESLEY noodz kte hem de wyk to
neemen in de lich men v n Vriend of Vy nd zonder onderfcheid , juist zo ls by 't best kon vinden. En bier
mede zyn wy gevorderd tot bet fchitterendst gedeelte v n
den rbeid onzes Apostels, beft nde in den Duivel uit
to •dryven , •t en
nfchouw v n de geheele Verg dering,
door Duivelb nningen en Geestlyke Uitdryvingen .
M r w s bet werk des Boozen dus groot , de Gen de
werd to meer overvloedig, in dit gedenkw rdig tydperk,
toen Jo11AN WESLEY zyne zending eerst nving. De Geest
overwon lien tegenfl nd , br k door lle flerkteri der
Zonde been , en ook door die der Ongevoeligheid , w r
tegen de Heer WESLEY zich meest verzette . Door den
mond der Kinderen en Zuigelingen, werd de Geest wederom gepreezen ; de Jongelingen z gen gezigten, de On&n droomden droomen, de Geest des Heeren w s uitgeg n , en hieldt niet flil , voor d t by zich geopenb rd
h dt in de uiter(le betooning v n zyne kr gt , de Wedergeboorte . „ Zo menige getuigen," fchryft by, , heeft GOD
• gegeeven, d t zyn h nd nog uitge(Irekt is om to bee• len ; en d t nu nog zelfs Tekenen en Wonderen ge .
„ wrogt worden, door zyn Heilig Kind JEZUS
In deezer voege heb ik , zegt zyn Lordfch p , ten befluite v n dit gedeelte zyns Onderwerps, gepoogd, bet m sker of to ligten v n bet gloeiend en mism kt ngezigt
der Geestdryverye en Verleidinge . De kr gt v n den
Godsdienst heeft 'er my toe in fl t gefleld ; de bel ngen
ngefpoord tot deeze
v n den Godsdienst hebben my
onderneeming ; niets brengt de Leer der Gen de meer in
w n gting d n deeze n m kzels des Geests v n God .
Dit zyn de gevoelens v n deezen grooten Kerkvoogd,
nd gt
over een der bel ngryk(le Onderwerpen , die de
eens Christens kunnen hezig houden . De Beginzels en bet
gedr g der Hoofden eens A nh ngs, welke cene grootere
zuiverheid in Leere , en eene meerdere heiligheid in Ze .
den, voorgeeft to bezitten, d n nderen, n to fpeuren,
ye s ongetwyfeld den rbeid des Bisfchops w rdig ; dewyl
de
(4) ?ourn l f one Nov . z . 1739 . to Septemb . 3 . 1741 . p. 3.
( ) Ibid. fro •w lt . 1l- . 1738 . to Nov . z . 1 739-
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de Apostel

JOANNES beveelt , Met eenen iegelyken Geeste
Ze gelooven , m r de Geesten to beproeven of zy uit GOD
z,}n : w nt veele v lfche Propheeten zyn uitgeg n in de
Wereld (*) . Hier door lleen kunnen wy bet bevel op=
volgen v n eenen nderen Apostel, d t ooze Liefde meer
en meer evervloedig moet worden in kennis en lien gevoelen,
op d t wy mogen beproeven de dingen die d r v n verfthillen ; op d t ivy opregt zyn en zonder
nftoot to geeven, to:
op den d g v n CLIRISTUS (t)
Hier door llben, worden

wy , eindelyk , in fl; t gefleld , om to onderfcheiden de
Wysheid, die v n boven komt, die, ten eerften, zuiver- is,
d r n
vreedz m, befcheiden, gezeglyk, vol v n b rmh rtigheid en v n goede vrugten, Met p rtydig oordeelende
en ongeveinsd (§) . - M r met dit lles mock , men be-

kennen, d t , in deeze opgegeevene eigenfch ppen, in de
Ceesten to onderzoeken , eenige trekken zyn , niet zeer
overeenkomflig met lien geest v n bitterheid en fpotterny,
l to zeer doorftr lende in de nmerkingen v n zyn Lordfch p .
In de d d, men heeft, met regt, opgemerkt,
d t, welke goede en prysw rdige oogmerken WARBURTON ook moge geh d hebben, of hoe volyverig by geweest
zy, om de bel ngen v n den redelyken Godsdienst to be .
fchermen tegen den indr ng der Geestdryverye , by niet
geheel gelukldg w s in de keuze der middelen , om die
goede oogmerken to bereiken . 'Er is veel fcherpzinnige
redenk veling, en veel fteekend vernuft, in dit zyn Work ;
doch hot heeft tevens to veel ligtv rdigheids in zich, voor
cenen deftigen Bisfchop , en to veel fch mpers, voor een
opregt Christen .
De Heer WESLEY g f een Brief in "t lithe
n deezen
Eisfchop, w rin by met veel z gtheids en gem tigdheids,
zo wel ls met veel betoons v n bekw mheid, zich poogde to dekken, tegen de nv llen v n WARnuRTON, niet
, lleen door hot gez g (ter Heilige Schriften , m r ook
d t der Kerk , door hoog Gez g v stgefteld ; en hewyzen
v n de l tstgemelde foort, moet men toeft n, konden,
zonder veel onvoegelykheids
ngevoerd worden, in een
Brief n een Opperhoofd dier Kerke ingerigt .
By zyne wederkomst uit Georgi , l g de Heer WESLEY
een bezoek of by den Gr f v n z1NSENDORF, den ver
m r(*) I JOAN . IV . t .
(f) PUILIPP . I . 9, so.
(S) JACOB . III . I7.
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in rde'n Grondvester v n de Mor vi nen of Herrnhutters,
to Herrnhuth in Opper L urnits . Het volgende j r ver(cheen by weder in Engel nd , met zyn Broeder CHARLES
n 't hoofd der Methodisten . fly deedt zyne eerile Veld-predic tie to Bristol , op den tweeden April
MDCCXXXVIII, zints welken tyd zyne Leerlingen fleeds
zeer toeti men . In 't J r MDCCXLI, h dt 'er een zeer
ernflig gefchil pl ts , tusfchen hem en den peer WITHEFIELD .
Als by, in 'tJ r MDCCXLIV, in eene Herberg
to T unton zogt to prediken , werd hem zulks door de
Overheid verboden . Schoon by , den overigen tyd
s
Aeevens, meest in Londen zich ophieldt, reiscle by r u en
d n door lle deelen. v n Groot-Britt rrje en ferl nd ; llertvegen Gemeenten oprigtende . In 't J r MUCCL ,
tnouwde by eene D me, v n welke by n derh nd gelcheiden werd . By deeze, die in 't J r MDCCLXXXI , over
Ieedt, h dt by geen Kinderen .
Wy hebben reeds vermeld, d t de Heer WESLEY veel, en
over veelerlei Onderwerpen , fchreef. Godgeleerdheid, Gemoedelyke en Gefchilvoerende, Leevensbefchryving,Gefchiedenis, St tkunde, Wysbegeerte en Dichtkunst, g ven, op onderfcheide tyden, floffe
n zyne pen ; en welke begrippeln
men ook vorme v n zyne gevoelens in bet Godsdienflige,
't is niet mogelyk hem de verdienften to weigeren , onr
veel gods, onder den l geren r ng des Volks, ged n to
hebben (*) . fly bez t zeker groote bekw mheden , en
eene welfpreekenheid, zeer gefchikt n r den kring zyner .
Toehoorderen, en him hoogst ngen m . N drie j ren
geleeden , w ren zyne kr gten lfengskens
fgenomen ;
nogth ns rees by 's morgens ten vier wuren op, predikte,
reis(*) De Schryvers v n the Monthly Review for M rch ;
WENDEBORN' S View of Engl nd beoordeelende ,
nnerken op, „ d t 'er meer ernllige gefchiktheid tot Godvrugt
• is onder de l gere r ngen des Volks die eenigzins denken,
• d n zelfs by de Geestlyken : de vlugt, welke de Methodistery
• ncemt , flrekt 'er v n ten bewyze : n rdem l de werk• z me Methodistifche Predikers weinig meer doen , d n bet
„ zigtb r gebrekkige v n de geordende Leer rs
nvullen ,
• en niet ltoos op een fleen gtige rde rbeiden . Hierin
• heeft men den grond re zoeken, d t de Methodisten by de
• Geestlykheid der Hooge Kerk meer geb c zyn, d n eenige•
• ndere Disfenters ." Vert.
X4
1191 . P . 09,

Sol
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reisde en fchreef n r gewoonte (*) . 's Woensd gs vt5bt
zyn Dood, predikte by to Le therhe d in Surrey. 's Vry
d gs d rop, vertoondeu zich de eerfle
nduidingen v n,
zyne, v st n derende, ontbinding . De vier volgende d gen , br gt by door in GOD to looven ; en by verliet dit
tooneel, op 't welk by zo groot eene rolle gefpeeld heeft,
op den tweeden v n M rt MDCCXCI, in bet cht en
t chtigile j r zyns ouderdoms . Zyn overfchot , n ten
toon gelegen to hebben , in zyne K pel in de City-ro d ,
gekleed met bet geestlyk Gew d, 't geen by gewoon w s
to dr gen , met een ouderwetfche Kerkelyke K p op 't
boofd, met een Bybel in de eene h nd, en een witte Z kdock in de ndere, werd, volgens zyne eigene begeerte,
en op de eigenfle wyze , ls c t v n den Eerw. WHITEFIELD, op den negenden begr ven, op bet Kerkhof gtec
zyneK pel, onder een verb zend grooten toevloed zyuer
Vrienden en Bewonder ren , v n welken veelen zich , te deezer gelegenheid , in diepen rouw vertoonden . In den
Lykdienst , n m men eene byzonderheid w r , in flede
v n : ,, Wy d nken U h rtelyk, d t bet U beh gd hebbe dee„ Zen onzen Broeder to verlosfen ," l s men „ onzen F der".
Eene Lykreden werd, vbbr de Begr fenis uitgefprooken,
door Dr. THOMAS WHITHEAD , een der Do oren in bet
Londen Hosyit l , en, op den dertienden, w xen de on .
derfcheide K pellen v n zynen A nh ng, in Londen, met
zw rt beh ngen .
Men heeft to regt opgemerkt , d t de rbeid v n den
Heer WESLEY , voorn mlyk, ingerigt w s ten dienfte der
zod nigen , die geen Ouderwyzer h dden ; by predikte
voor de zwervende L ndloopers , voor de Mynwerkers in
Cornw ll , en de Kooldelvers in Kingswood . Deeze ongelnkkigen leefden op de ongebondenfle wyze , en begingen
veele moorden ongeflr ft, vbtSr d t de Methodisten opkw men . Door de menschlievende en onvermoeide poogingen
v n den Heer WESLEY, en diens Broeder CHARLES, is een
bezef v n 't bet mlyke, v n zeden, v n Godsdienst, ingevoerd
(*) Volgens een gem kten overfl g, omtrent bet Dienstwerk
v n den Heer WESLEY, zouden de Predik tien, door hem in den
tyd v n zestig i ren ged n , ieder d g op twee gerekend , en
dus 730 in 't J r, flier minder d n 43,800 beloopen . Olgem4
Konst- en Letterbode, IV D. bl. 5,37. -Pert.
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eoerd by de heffe des Menschdoms ; de onkundigen werden onderwezen, de elendigen verlost, en de verl tenen to
rug geroepen . Zyn perfoonlyke invloed w s misfchien
groofer , d n die v n eenig byzonder Mensch in eenig
L nd . - M r het beflek, 't . geen ik my voorftelde ,
l t my niet toe, om tegenwoordig breeder uit to weiden ,
over bet Ch r cter v n deezen zonderlingen M n . Ik z l
dit Leevensberigt befluiten , met eene korte opg ve v n
zyne voorn mfte Werken .
Under de Godgeleerde Schriften v n den Heer WESLEY,
( rm v n zyne fourn ls niet to fpreeken,) vinden ivy -i . Predestin tion c lmly confidered, 1.752 . In dit Werk,
g t by de Leer der volftrekte en onvoorw rdelyke Voorbefchikking to keer ; 't zelve is hoofdz klyk ingerigt tegen Dr . GILL . - 2 . The Me ns of Gr ce,
Sermon on
MALEACHI III. 7 . 1755 •
3. A Letter to the Rev . Mr .

LAW, occ fioned by Tome of his l te Wr tingr , 1756. Uit
deezen Brieve blykt, d t des Heeren WESLEY'S bewondering, der vroegere Schriften v n den Heer LAW, hem niet

belette veele pl tfen , die berispende nmerking verdienden, n to trefen, in de l tere Verh ndelingen v n then
Heer, over den Geest des Gebeds en den Geest der Liefde .
Hy flelt de Wysbegeerte v n den Heer LAW, in deeze
Verh ndelingen ten toon gefpreid, voor, ls overtollig, OU
zeker, gev rlyk, onredelyk, en onfchriftin tig ; en r dt
hem de Schriften der Apostelen PAULUS , JACOB'S , PETRUS en JOANIVES, to leezen en to beoefenen, in Itede v n
de Boeken v n TOULER en BEHMEN ; met 66n woord, onl
de onverft nb re w rt l der Mystyken v ren to l ten,
en tot den eenvoudigen Godsdienst v n den Bybel rveder
to keeren . - 4. The Do6rine of Origin l Finn , ccording to Scripture , Re fon
nd Experience , 1757 . Dit
diende ter wederlegging v n Dr. TAYLOR'S beroemde Verh ndeling over dit Onderwerp, welk de Heer WESLEY, in
bet vuur v n •zyn Yver, beh ndelt, ls Oude Deistery in een
nieutiv Kleed . - 5 . The Gre t Asfize, eene Leerreden gepredikt op de Bedfordfche Geregtsd geu , 1758 . - 6 . A
Sermon on the De th of the Rev . Mr. GEORGE WHITEYIELD ; by fpr k deeze Lykreden nit in de K pel in Tottenh m - court - ro d, en in de T bern cle in Moorfields, 1 9
Nov . 1770 . Verfcheide ndere Leerredenen Werden door
hem in druk gegeven : by vondt zich in Godgeleerden
twist inr ewikkeld , met den Eerw. Dr. FREE, die de be-

gin-
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ginzels der Methodisten in 't lgetneen h d s ge t st ; me,;
de Heeren RICHARD THOMPSON , RICHARD) $IL. L , ROWLAND HILL, HERVEY en TOPLADY, over eNtlige Stellingete
der C lvinisten .
In de Gefchiedenis en Leevensbefchryving , hebben wy
v n zyne h nd, A Concife Hzfory of Engl nd, 1776 ; welke weinig meer is d n eene nieuwe Uitg ve v n Dr. GOLDSWITH'S History, met eenige ver nderingen en verbeterinHet Leeven v n M d me GVYON, en eenige n*
ren .
dere Leevensbefchryvingen .
Zyne St tkundige Werken zyn , z . Free Thoughts on
the prefent St te of Public Af irs, 1770 . Deeze ged gtelt
dienen tot Loftuiting v n het St tsbeftuur in d t Tyd,
perk. -- 2 . Thoughts on Sl very, 1774 . Dit Stukje be.;
elst eene fr ije op telling, v n Stukken en Bewyzen tegen
den Sl venh ndel . -- 3 . A C lm Addrefs to the Americ n
Colonies, 1775 . Dit Gefchrift, w rin de Heer WESLEY
zich een yverig Koningsgezinde betoont , g f gelegenheid
tot veele oves- en weerfchriften . -- 4. Some Obferv tions
on Liberty , 1776 . Deeze fchreef by ter be ntwoording
v n Dr . PRICE'S zo beroemde A nmerkingen over de Vryheid . -- 5 . A C lm Addrefs to the Inh bit nts of Eng.
l nd , 1777. Deeze A nfpr k fhrekt ten vervolge zyner
A mnerkingen over de Vryheid .
In de Geneeskunde fchreef by Primitive Phyfic. Dr.
I4AWES g f een Onderzoek v n dit Werk nit, om de groove
misfl gen in 't zelve n to wyzen , en de onkundigen to
w rfchuwen voor de gev ren , welke zy liepen , door een
blind vertrouwen op die Geneeskunde to fl;ellen .
Eindelyk g f by in de Wysbegeerte uit, A Survey of the
Compendium of N Wisdom of God in the Cre tion : or
tur l Philofophy, 1763 . In dit Werk heeft by bet Pl n v n
DERHAM gevolgd : bet is grootendeels eene Overzettin g
des L tynfchen Werks v n JOHN FRANCIS BUDDXUS f
Hoogleer r in de Wysbegeerte, to ren (*).
(*) V n dit Werk, heeft de Eerw . PFTRUS LOOSJFS, Arz . gtbruik gem kt , in zyne Befchouwingen v n de Werken der No.
tuur, of Vervolg Op J. RAY, by de Drukkers deeze uitgegeven
3 den J re 1768 . Zie de Voorreden . Verr .
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Dli G I E itI6HEIP.
Eene Idylle.

(N r hec Fr nsch v n den Heere

D't tr<ACH .)

ziet gy die treurige Cypresfen, in een' ronden
kring gepl cst, en de m jefueufe Gr ftombe, welke v n
onder her duister gewelf, door h re ineen gevlogtene t kken,
opryst? Ziet gy die ft ndbeelden v n wit m rmer, welke de onilervelyke beitel v n PIGALLI gehouwen heeft , en her pr gtig
yzertr liewerk, welk dit zwygend gedenkteken omringt? Gisteren wierd 'er her lyk v n EUCLION, met de groottte ft tie, n
toe gebr gt .
Hoe! roept gy met verb zing uit! Zoo ve le oj*osten, zoo
veel toeftel, voor den flegtften ller Vrekken ! Hy heeft d n op
den d g v n zyne begr venis meer verreerd, d n by geduurende
zyn' geheelen leeftyd ged n heeft?
EUCLION heeft gierig geleefd, by is zeer
Gy bedriegt u .
gierig geflorven, en, zonder twyffel, zullen zyne fchimmen onder
deze pr grige tombe zich over zoo veele kosten verontw rdigen! M r by heeft geen test ment gem kt ; men heeft 'er hem
niet toe kunnen krygen , om deze vreezelyke woorden nit to
Een bloedverw nt in 't twin
fpreeken, ik m k, ik geef.
tigfte gefl gt, de verkwistende TLMAGENUS, heeft her recht tot
deze ontzettende ervenis verkregen , en zie d r her eerfle ge.
bruik, welk by 'er v n gem kt heeft!
Ik k n deze Gr f.
tombe niet befchouwen, zonder my re verbeelden eene weld dige
itemme to hooren, die my onder deze Cypresfen toeroept : rum
A

LCANDER ,

LEGT EEN ZINLOOZE, DIE MET RYKDOMMEN OVERLAADYN WAS ,
IN ZE NOOIT GENOOT : ZY WYZER DAN BY .
Zeg d n, w rdige ALCANDER, kunt gy begrypen, welk zoort
v n geluk men geniet, om, even gelyk EUCLION, geld op geld

in z kken en flerke koffers opeen to hoopen ; ze zelfs niet eens
m n to r ken , ls of ze geheiligd w ren (*), en ze niet to ge
bruiken , d n gelyk men her genot v n eene Schildery heeft?
,A n eene onverz delyke drift de zoetfie neigingen der n tuur,
lle zyne gezellige ndoeningen, zyne gezondheid, zyn leven,
zich zelven opofferen! Om over l die feh udelyke ondeugd, ls
in zyne t l, in zyn geheel gedr g, en op zyn gel t uitgedrukt,
rond to dr gen! Om, in 't openb r, niet d n met vuile en w n .
voegelyke vodden to verfchynen! Om eenz em, op zich zelven,
net een h rt h rder d n met l , to leeven ! Om zyn leven ill
ten' geduurigen ngst to flyten , om her vuur, de dieven, zyne
be .
(~ EioRAT . Lib . I.

S tyr. 1. 70.

DR
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bedienden, j zqne n stbefl ndeti, to vreezen! Om nook vim.
rykt to worden diet, bet geen men bezit , en ltoo4,er rmd door
bet Been men begeert! Om to leeven, zonder ooit het fireelend
verm * to genieten v n to beminnen, en v n zich zelven to kun,
nen zeggen : 1k word bemind! -- Ongelukkige EUCLION I de ellen,
de, die u zoo wreed verteerde, heeft de belediging, welke
gy der m tfch ppy, wier geesfel gy w rt , bebt nged n ,
gewroken ! Gy hebt derzelve m r den verm k nged n ; d t
v n re fterven : de d g, welke u n uw goud ontrukt beeft , is
een' feestd g voor uwe medeburgers geweest , en niet d ne hunner tr nen heeft uw gr f befproeid .
M r, l ten w
deze dwingel ndfche ondeugd
n den h t en de verontw rdf
grog v n het menschlyk gefl gt overl ten
Gelukkig is de Wyze, welke zyne rykdommen tot zyne deug .
den doet verftrekkenl Indien by lles n de dw sheid en on .
deugd weigert, ft t by der n tuur, zynen r ng, zyne pligten,
zonder dr len , lles toe, het Been zy v n hem eifchen . itch ;
w rom zou by vreezen om de lievelyke geuren, welke de z gte
zomerwind nit de kelken der bloemen fchudt , en die by n
zytie zintuigen brengt, in to demen? W rom zou by onder de
fch duw v n een groen prieel bet oor n de tedere toonen v n
PHILOMELE niet leenen, of den uitmuntenden wyn v n efy in een
krist llyne gl s zien tintelen , of by PHILIDOR op de Boston to
fpeelen , of by PHILIS to d nzen ? Terwyl by zich op onderfcheidene wyzen verm kt . l t by een pr gtig P leis bouwen , koopt
fi ndbeelden , fchilderyen , uitmuntende boeken ; by l t zyne
tuinen, zyne grotwerken, zyne w terv llen, verfr ijen! Dit zyn
bedekte k n len , door welke by zyne ry~dotnmen in den
fchoot v n den fchr nderen kunften r, den noestigen h ndwerks .
m n, en den behoeftigen, die lydt, doet vloeijen . AchI w r.
dige ALCANDER , hoe g rne leeze ik deze Woorden , welke ik
zelfs op de boog v n myne grot gegr veerd heb : „De menfchetl
~, zyn flegts voor zoo ver gelukkig, ls zy geneigd zyn om we[
to doen ; en de rechtv rdige n tuur beloont den grootfien piigt
r, met het grootfte verm k,"
C . M. . . .X .
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en voorfl g v
kunnen wy , onzes oordeels, met opzigt tot ons JJiengelD
werk, niet toeflemmen :
een nderen weg in to
n den Ileer w . . .

il n, om nuttig to

zyW .

wy r

deu hen

n den Heer tt . . .

ME NG EL WE R K,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCIIAPPENI,,
BETREKKELYK.

DE BESCHAAVING, DE VERBrTERING EN BEKEERING DER
NEGERSLAAVEN, OP DI, GROOT-BRIT TANNISCHE EILANDEN, AANGEPREEZEN ; OF PEDi NVOERING OVER
LUKAS IV . 17--2® .
Door BEILBY PORTEUS,
D . 1) . Bisfchup v n Chester .
En henz werd gegeeven het Bock des Propheeten ESAIE , en 0lc
by het Boek openged n Iz dt, vondt by de pl tze d r gefchreeven iv s : De Geest des Heeren is op my , d f rom heeft
r men lzet
by my gez lfd , Izy heeft my gezonden ors den
Eu ngelie to verkondigen, om to geneezeu die gebrooken zyn
v n h rten, onz den gev ngeven to prediken losl tinge en den
blrnden het gezigte , onz de vei l genen lzecnen to zenden in
ngen me S r des Heeren .
vrybeid , onz to prediken het
En ls by het Bock toeged n , en den Dien r wedergegeeven
h dt , z t by seder , en de oogen v n
lien in de Syn gop
w ren op hem gefl gen .
Den Heeren Schryveren v n de Algemeene V derl ndfche Letteroe eningen .

•
•
•
•
•
•

AIYNE HEEREN 1

r de Vryverkl ring der Sl ven in de GrootVolkpl ntingen , over welk onderwerp, zo veel, zo meesterlyk, gefchreeven is, volgens
l et berigt der D gp pieren , geen H nd grypt , en dit
gedeelte des Menschdoms dus moet blvven zugten under het pr ngend juk der Overheerfchinge ; d r, in de
Volkpl ntingcn v n onzen St t , dit zelfde fl g v n
Lieden zich
n veel verdrukkings blootgefteld vinden,
zo d t, to meerm len, deswegeu kl rten by de I-Iooge l\I gten v n ons V derl nd werden in ; eleverd
„ z t
D

Britt nnifche

(*) Onder

nderen fchreeven de Befluurders v n de Colonie
des J rs 1 .784,
n hunne Iioog

de Ber bice , d„n gden Juny
MENG. 1791 . NO . 8 .
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„ z l bet v n uw Mengelwerk niet vreemd zyn,
n eene
~, Redenvoering, v n een hoogsteerw rdigen Bisfchop der
„ E1igelfche Kerke, eene pl ts in to ruimen, die midde„ len
n de h nd geeft, en
ndringt, welke Godsdienst
„ en Menschlykheid even zeer
npryzen . Ik heb ze,
„ ten then einde, vert ld, en zend ze UL . toe , Su ."

Op zulk eene wyze ls de H . LUCAS in het voorgefl:eldeGefchiedverh l optekent,opende onzeGoedertiereneVerlosfer zynen Godlyken l st ; met eene w rdigheid en eene
tederheid , zo v n t l ls v n gevoelens, welke wy to
vergeefsch zullen zoeken by eenig nder openb r Onderwyzer in den Godsdienst . Wy kunnen gereedlyk begrypen,
Mogenden . „ Menigvuldige reizen hebben wy , in different:
y, Adresfen, door ons
n U Hoog Mog . ged n, voor l zedert
• de ongelukkige Revolte v n den J re 1763, in onze Colonie,
„ gew g moeten m ken , v n de buitenfpoorige wreedheden,
• ld r, tegen de Sl ven, byn ftr ffeloos, geexerceerd word ende , en w r n wy de bovengemelde f t le en voor de
• dende
• Pl nters rulneufe gebeurtenisfe, met lien regt, hebben moeten toefchryven . Wy lindden, onzes bedunkens, veele reden
• geh d, to verw gten, d t dit verfchriklyk evenement, den Be .
• woonderen v n meer ged gte Colonie , zou hebben geleerd,
• en overtuigend hebben doen zien , tot welke onmenfchelyke
„ ulterftens, een mish ndeld en medelydend w rdig gedeelte v n
• het Menschdom, overfl t, w nneer zy, by het ongeluk v n
• hunne Vryheid beroofd to zyn, nog moeten ondervinden, d t
• hunne Veiligheid is blootgefteld n de onbeteugelde wreedhcid
i , v n hunne,door niets nders d n de kleur onderfcheidene, Mej , defchepzelen . Wy h dden d n, hel s ! vergeefsch gew gt,
• d t, in de pl ts v n eene toomlooze Wreedheid, een meer
„ menschlyke Direffle zou hebben pl ts gegreepen ; doch wy
• hebben met leedweezen, in de berigten v n de Regeering, en
,, Bediendens v n de Colonie, v n tyd tot tyd, moeten zien ,
• d t, wel verre d t dit kw d zou zyn opgehouden, hetzelve,
„ integendeel, blyft voortduuren, en mogelyk, uit gebrek v n
• noodige en voldoende voorzieninge d r tegen, zod nige wor• telen gefchooten heeft, d t hetzelve niet d n met moeite en
• onophoudelyken yver, z l kunnen worden uitgeroeid . Refol.
• Gen . 22Juny, 1784 ." V n den gedugten Sl ven-opft nd,w r.
op del3eftuurders doelen, vindt me eene zeer leezensw rdige
l3efchryving in de Ylderl.Hist . ten onmiddelyken Vervolge op w . G7 ;NAAR, XXIII. Deel, bl . 307, er z .
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pen, d t, n bet uiten deezer Voorzegginge, „de oogeu
~, v n lien, die zich in de Syn goge bevonden, op help
• gefl gen w ren - d t zy lien hem getuigenis g „ ven, en verwonderden over de
ngen me woorden,
• die uit zynen mond voortkw men ." Deeze bewondering
m kte welh st pl ts voor geheel ndere gemoedsbeweegingen , en , ingevolge v n eene regtm tige beflr fflng
over hun uitgefprooken, wegens hunne verkeerde en verft ndlooze vooringenomcnheden tegen hem, „ werden zy
• lien , in de Syn goge , met toorne tegen hem ver• vuld (* ) ."
M r wy , die geene zod nige vooroordeelen en drifterd
hebben ls die der .7ooden, oin ons oordeel to misleiden,
en onze n tuurlyke gevoelens to verdooven , moeten ons
noodwcndig met liefde en eerbied jegens Hem vervuld voelen, ls wy de verheevene en ndoenlyke verkl ring, welke by ten hunnen
nhoore deedt, by den Gewyden Gefchiedboeker leezen . Wy kunnen niet n l teu op to merken, d t de Geest des Heeren w rlyk op hem, en by, met
de d d, de Perfoon w s, op welken de pl ts v n JESAIA,
door hem
ngeh ld, floeg . Wy weeten d t onze Heet
de woorden des Propheets, in derzelver letterlyke en geestlyke betekenis, vervulde . Fly predikte bet Eu ngelie ri
de rmen in middelen,
n de rmen v n geeste, n de
rmen in Godsdienstkennisfe . Hy heelde de verbrookenen
v n h rte en vertroostte de zod nigen, die door r mp, bngem k en zonde, bezogt w ren . Tot de zod nigen ; die
gebukt gingen door zw kheid des lich ms of zielsgebret l : „ Zoon ! wees welgemoed,
ken, w s zyne 'door
• uwe zonden zyn it vergeeven ; g t been in vrede, zon„ Fly verflerkte de zw kke b n„ dig niet meer ."
den , en flelde de flruikelende knien v st ; by fpr k tot
• de onbed gtz men v n h rte, weest flerk en vreest met
;, ulieder GOD z l komen met de vergeldinge GODS , by
• komen en ulieden verlosfen (t) ." „ Hy g f den
„ blinclen bet gezigt ;" by n m het verdonkerend bedekzel
zo wel v n 't oog der ziele ls des lich ms f; voor de
zod nigen, „die in de duisternis en fch duwe des doods
„ z ten, liet by bet licht des d gs, en bet nog veel heerly• ker licht der Godlyke W rheid, opg n . - De Gev n• genen en gebrookenen v n h rte predikte by verlosfing ."
qy
(*) Luis . IV. 28, 29.
(t) JESAIA XXXV . 3, 4Y S
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IIy verkondigde eene Leer, volgens welke niet lleen de zo=
d nigen , die gev ngen w ren door hunne zondlyke luster,
uit die geestlyke Sl verny verlost werden ; m r by leenigde de rm te de h rdfte h rten, en verfpreidde op rde
zulk een geest v n z gtheid, minz mheid, goedertierenheid , menschlykheid en gen de , d t de zw re ketenen
v n Perfoonlyke Sl verny llengskens verbrooken wierden,
in meest lle deelen der Christen-Wereld, en zy, die, zo
veele eeuwen L ng , verbrooken w ren door de wreede
en drukkende h nd v n Heidenfche Meesters, ger kten
in 't einde vry .
Dus vervulde onze Heer w t de Propheet voorfpelde,
en 't geen by door „ den Geest die op hem w s ," zo
duidelyk op zichzelven toep ste . Het is, derh lven, blykb r de post v n lien, die Leer rs zyn v n JESUS Godsdienst, en byzonder v n de Eerw rdige SOCIETEIT, wier
Leden zieh verbonden hebben, de VOORTPLANTING VAN
HET EUA1vGELIE IN VREEMIDE LANDEN to bevorderen (*),
zo n hun mogelyk is de voetft ppen to drukken v n hunnen Hemelfchen Meester , en , n r bet beste v n hunne
vermogens, bet groot en goedd dig werk, door hem begonnen , voort to zetten . Het w s duidelyk Un groot
oogmerk v n zyn leeven , elende , v n welk eene foort
ook , en onder welk eene ged nte dezelve zich vertoonde , weg to neemen ; by floeg , overeenkomftig met bet
verkl rde by LUKAS in den Text, voorn mlyk gt, op
de behoeftigften , de onkundigfcen, de bulploosften, de
ongelukkigiten onder bet Menschlyk Gefl cht .
Al to veel zyn 'er, GOD weet bet! in lle de oorden
der onverlicbte Wereld, die ons medelyden en onzen byit nd noodig hebben, tot verlichting v n hunne tydlyke en
geestlyke ongem kken ; en bet is eene llerbedroevendfte bedenking, d t zo groot cen gedeelte v n den A rdbodem nog
verbrooken blyft v n de zegeningen des w ren Godsdiensts.
Doch 'er is line foort v n onze Medemenfchen ,
welke zo zeer uitfteekt in byk ns llerlei elenden, en wier
lot zo n uwkeurig overeenftemt met de onderfcheidene
r mpz ligheden in mynen Text opgenoemd , d t men byk ns op de ged gten zou v llen , d t onze Z ligm ker
hun gev l , onder zo veele ndere, v n den toekomenden
tyd,
(*) De Bisfchop PORTEUS hieldt die Redenvoering voor t,'r°
Incorpor ted Society for
P rts. S Feb . 1783-

the prop g tion of the Gofpel in Foreign
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W nt wie k n, ls by fpreekt
„ v n de rmen, de gebrookenen v n h rte, de gev nge„ nen, de blinden, de verfl genen," n l ten to denken,
n d t ongelukkig fl g v n Weezens, de Afrik nfche
Sl ven in onze West-Indifche Volkpl ntingen ? Zyn 'er
menschlyke Schepzels in de wereld , die lle foort v n
r mp, bier opgeteld, en zich ls in een middelpunt vereenigen, bet zyn ongetwyfeld onze Negerfl ven . Zelfs, in
een letterlyken zin , is deeze befchryving , in verfcheide
byzonderheden, eene juiste fchildery v n hunnen toefl nd ;
m r, in eenen overdr gtlyken en geestlyken zin, m g dezelve volfirekt op hun worden toegep st. Zy worden, in
't lgemeen ,
ngemerkt , ls enkele wertuigen om mede
le rbeiden, ls geen Veril nd ter befch vinge, en geene
Ziele , ter behoudenisfe gefchikt , bezittende . A n bet
grootfte gedeelte words zo veel zelfs niet ged n , d t
men hun de enkele Plegtigheid des Doops toedient ; en
n uwlyks genieten eenigen genoegz men tyd of byfl nd,
om eenig onderwys in de kennis der W rheid , en v n
hunnen Pligt, to krygen . De Zond g, 't is w r, hebben
zy doorg ns ten hunnen eigen gebruike ; doch zy befteeden then meest l niet in bet by woonen v n den openb ren Eerdienst, of bet ontv ngen v n fzonderlvk Onderwvs ;
,m r in elk nder to bezoeken, h ndel met elk nder te dryven , of in bet be rbeiden v n hun kleine brokje l nds ;
w rtoe bun, uitgenomen op Ecn Eil nd, d t v n .7 sn iv , zelden eenigen nderen tyd vergund wordt .
Te deezer oorz ke is bet, d t, in de Groot-Britt nnifclre
Eil nden lleen , meer d n vierm l honderd duizend menschlyke Weezens gevonden worden (v), v n welke bet grootRe gedeelte, in eenen_ letterlyken zin, leeft „zonder GOD,
„ in de wereld ;" zonder eenige kennnis v n een' Schepper
of een' Verlosfer ; zonder eenig beginzel v n N tuurlyken
of Geopenb rden Godsdienst ; zonder bet denkbeeld v n
eenigen zedelyken Pligt , d n die v n bet volbrengen der
hun opgelegde d glykfche t k, en bet, ontwyken v n den
gees(*) Het get l der Sl ven op de onderfcheidene West-rndi/c;'ze
Til nden, Engel nd toekomende, of n ons weder gegeeven by
den Vrede deezes j rs (1783) , beliep , korten tyd v66r den
Oorlog, 41,0,000 . De Negers op de Er 7 fche Eil nden berekende
men , in 't j r 1 777, OP 386,500 . De Abbd RAYNAL flelt bet
geheele get lt der i1f •ik nfche Sl ven , in !Americ en in de Mesr.
1ndifshe Eil nden, op 1,4oo, o oo. list . Phil. Vol. IV . p . 15 0
Y3
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geesfelroede , die Reeds dreigend over hunne hoofdeti
wenkt . 't Gevolg hierv n is , d t zy Heidenen zyn ,
niet lleen in hunne h rten, m r ook in hun leeven ; en
geen onderfcheid weetende tusfchen Deugd en Ondeugd,
geeven zy zich vrylyk toe n de grootfle fpoorloosheden,
zonder to weeten d t zy kw d doen .
Een fl t ls deeze , w rin zo veele duizenden onzer
onfchuldige N tuurgenooten zich ingewikkeld vinden, k n
niet n l ten , bet medelyden v n elk gevoelig h rt g nde
to m ken . Het moet geene geringe verwondering b ren,
en bet diepg ndst h rtzeer verwekken, d t, beh lve eenige weinige poogingen , die den hoogften lof verdienen,
geene kr gtd dige middelen tot no- zyn ngewend , of
door de zod nigen, die perfoonlyk bet meeste bel ng hebben in bet welweezen deezer rme Schepzelen, of v n bet
St tsbeftuur onder 't welk zy leeven, om hun v n deeze
geestlyke Sl verny to verlosfen ; eene Sl verny, veel elendiger d n de lich mlyke, (hoe zw r die ook moge weezen) tot welke zy gedoemd zyn .
Byk ns de eenige jets beduidende poogingen , om hun
uit then deerlyken l t v n onkunde to verlosfen,
ngewend , zyn ged n, door de Eerw rdige Societeit tot
welke ik bet woord voere ; deeze h dt, onder meer ndere , dit voorwerp fl:eeds op 't oog , en heeft , in bet bevorderen d rv n , noch moeite , noch kosten, ontzien .
M r wy moeten bekennen, d t onze poogingen, tot biertoe, niet bekroond geworden zyn met de gewenschte uitwerking .
Zulks heeft men nogth ns, gelyk zommigen willen onderftellen, niet toe to fchryven,
n eene onmogelykheid
in den c rt der z ke zelve ; niet n eene voltl gene onbekw mheid in de Afric nen, om Godsdieuflige kundigheden to ontv ngen en to bew ren ; m r n toev llige,
en, zo ik vertrouw, Wel overkomelyke, oorz ken ;
n de
vooroordeelen, voortyds opgev t door veele Pl nters, tegen
bet onderwys en de bekeering hunner Sl ven ;
n bet
gebrek v n tyd en gelegenheid deezer l tften tot d t einde
vergund ;
n den vernederden, verdrukten, onbefch fden, onheul'chen en zedeloozen, ft t, w rin men de lVegers zo l ngen tyd heeft l tcn blyven ;
n de weinige
oplettendheid des St tsbeftuurs ten hunnen opzigte ;
n
bet byk ns volfl gen gebrek v n \Vetten om hun to befchern en , to bemoedigen , en eenigerm te hun h rd lot
c e verz gten ;
n de noodz t klykheid, in 't kort, w r•
on-
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under de Societeit zich, tot bier toe, bevonden heeft,
om get oor to leenen
n ndere eifchen v n eenen zeer
dringenden en gewigtigen rt ; en v n een groot gedeelte
v n h r Fonds to befteeden , tot get verfpreiden v n
Godsdienfl:ige kundigheden, en get bezorgen v n get h ndh ven des Openb ren Godsdiensts, in ndere deelen v n
de Heerfch ppy zyner M jefteit, w r men then onderft nd
hoogst behoefde, en ernftig, en by nhoudendheid, verzogt.
Deeze , begryp ik , zyn de voorn mfte hinderp len,
welke, tot bier toe, de lgemeene Bekeering der Negeren
belet hebben . M r, w t moeten wy d n doen? Moeten
wy geheel en l dit gewigtig ftuk l ten dryven , 't zelve
ls een w nhoopig , onuitvoerb r , en h rsfenf.;himrnig
ontwerp,
nmerken, lle hoop om 'er ooit in to fl gen
opgecven, en, by gevolge, eenige honderd duizenden onzer
n de grootfte onkunde en ongodsdienfhgMedemenfchen
heid, voor ltoos, overleveren? 't Is onmogelyk, d t dusd nig een denl beeld ooit in onze Zielen opkomt . Integendeel, zullen wy get mislukte onzer voorige poogingen
nzien voor een fcherpen prikkel , om onze n rftigheid tin
werkz mheid to verdubbelen in deeze lofw rdigfte onderneeming ; de hindernisfen, welke wy tot this l nge ontmoetten,wel verre v n onzen edelen yver nit to dooven, zullen,
integendeel, ons met nieuwen lust bezielen, en nzetten ,
om de nieuwe hulpmiddelen to beproeven, om dezelven to
boven to komen . Is dit ons befluit,d n zyn 'er de fcerkfte
redenen om to gelooven, d t get onzer edelmoedige poogingen
n geen gewenscht einde z l ontbreeken .
'Er doen zich tegenwoordig verfcheide gunftige omft ndigheden op , die ons met hoope op een gelukkiger fl gen mogen hezielen . Zints eenige j ren, zyn 'er in Engel nd en elders, veele uitfteekende Vertoogen over de
Negerfl verny gefchreeven , en zien v n tyd tot tyd get
licht ; lle deeze kunnen n uwlyks misfen llengskens de
vooroordeelen weg to neemen , (zo 'er no- eenige overblyven) v n de West-Indifche Pl nters, en de nd gt des
St tsbeftuurs ' to vestigen op dit bel ngryk voorwerp
deeze moeten de eerften overtuigen, d t get niet lleen
hun pligt, m r hun bel ng, is, een weinig meer re letten,
zo op get tegenwoordig Neil ls op get eeuwigduurend
geluk gunner Sl ven ; deeze moeten bet l tfte overtuigen , d t get hoogst bet melyk is voor de wysheid der
Wetgeevende M gt, eenigen byft nd to bieden n de ongelukkige Afric nen, die Onder dezelve leeven, en gelvk
Y 4
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bet Fr nfche St tsbefluur, zints l ngen tyd, ged n heeft ;
een Wet-Boek to ontwerpen to hunner befchcrming, zekerkerheid,
nmoediging, verbetering en bekeering (*) . In
de d d, verfcheide der rykfle en w rdigfle Eigen rs v n
Goederen in de West-Indien , zo die in dit Ryk ls die
op de Eil nden woonen, hebben, zints eenigcn tyd, deeze z k uit het rechte gezigtpunt beginnen to befchouwen .
Zy hebben herh lde bevelen gegeeven
n hunne Bezorgers en Bedienden op de Volkpl ntin en , om bet h rde
lot der Negeren to verz gten , en derzelver Ottderwys to
bevorderen .
De Pl nters, over 't lgemeen, vinden
zich niet ] nger ontrust door het denkbeeld, d t, hunne

(*) let Stelzel der Wetten, w rop ik bier doel, words bet
(de Noir geheeten, en word de eerfle keer uitgegeeven in bet
P r 1685. De fdruk welke ik 'er v n z g w s die v n t' i ys,
in 2mo ., 1767. Het behelst veele wonderichoone fchikkingen,
betreffende de fpys, de kleeding, de beh ndeling, bet beftuur,
de tugt, de zeden en den Godsdienst der Negeren . Onder meer
ndere, verpligt bet den Pl nter zyne Negers to l ten Doopen,
en to doen onderwyzen in de W rbeden en Pligten v n den
Chiistlyken Godsdjeust . Het vergunt n de Sh ven, ten dien einde, en tot rustd gen, niet lleen elken Zond g, m r Men Heiligen D g, doorg ns in de Roomfclre Kej •ke gevierd . Bet fl t niet
toe, d t 'er op Zond g of Heiligen D g eenige M rkt gehouden
worde . He: verbiecit, onder zeer zw re flr ffen, lle Meesters
en Opp sfers met de Sl vinnen to doen to hebben . Hot fl t
niet toe, d t deNeger, zyn Wyf, en Kind, fzonderlyk verkogt
worde . Bet verpligt de Eigen rs, hunne oude , zw kke en
verminkte, Sl ven to onderhouden . - Hot verbiedt,hun do pynb rk, of onm tige en onmenfchelyke fir ffen, n to doen . Indien de Nege-s niet gevoed en gekleed worden , volgens bet
voorfchrift der Wet, of indien men hun, in eenig opzigt, wreed
beh ndelt , mngen zy zich vervoegen by den Procurer, die ,
mptsh lven, verpligt is, hun to befchermen .
Veele uitileekende Wetten zyn 'er ook gem kt ten voordeele v n de Inls Sl ven gedr nen , door de Sp nj rden in Zutd-Aimic
bruikt . En, beh lven deeze , heeft elk L ndfch p v n Indi .
nen eenProtedor, en Geestlyken, door Hooggez g ngefleld en
bet ld, om bun to onuerwyzen ; en de voorn mfle Kerklyken
hebben m gt orn de <Overheid to onderrigten en to verm nnen,
Indien eenige Irrdi men verkort worden in hunne billyke Regten . De Negers leeven 'er niet lleen gem klyk, m r in weelde .
Lto,ERTsoN, .
Est of .imerlc , in 4to, Vol . II ., bl . 35 0 , enz .
V n de IVeWerd. I e, t . IV . Deel , t i. 184, enz .
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ne Negers , Christenen geworden , ophouden v n Sh ven
to weezen , en d t zy, n r gel nge zy in Godsdienstkennis toeneemen, min getrouw, min werkz m en vlytig
worden .
Voegt bier by , d t de jongfte Oorlog , to
;Hidden v n veelvuldig kw d , 't welk de Oorlog ltoos
n
zich fleept , gep rd geg n heeft met een toev llig
uitwerkzel , 't geen , w t men 'er ook , bet fink uit een
H ndeldryvend oogpunt beichouwd zynde, over denke, ik
niet fchroom, uit een Godsdienftig gezigtpunt bezien, een
zegen to noemen . N mlyk , d t dezelve grootlyks verhinderd en verminderd heeft , dien fch ndlyken H ndel ,
w rin ons L nd zints l nge j ren den voorr ng geh dt
heeft , den Sl venh ndel op de Kust v n Afric . 't Gevolg hierv n is geweest, d t verfcheide onzer pest-Indifche Pl nters bewoogen zyn, om hunne Sl ven, inzonderheid de Vrouwen en de Kinderen, met eene meer d n ge .
woone bezorgdheid en toegeevendheid to beh ndelen , om
bet gebrek
n toevoer der Negeren vergoed to krygen ,
door eigen Voortteeling op de Volkpl ntingen (*) . Indien
dee(*) 'Er v lt weinig
n to twyfelen, of d t k n gem klyk uitgevoerd worden , door het
nwenden v n de vereischte oplet.
tendheid, door byzondere voorregten toe to fi n, j belooningen en vryheid
n de Moeders v n t iryke Huisgezinnen ; door
meer-rust en peter voedzel
n de Negers to verleenen, en door
verfcheide ndere middelkn , die de Nienschliefde en gezonde
St tkunde n tuurlyk voorfchryven ; en, fchoon dit , in den be4
ginne, met eenige kleine kosten- mogt gep rd g n, en lets verminderen v n den th ns uitgevoerden rbeid , z l dit lles ruitri
en rykelyk vergoed worden , door bet befp ren v n bet veel .
vuldig geld, doorg ns tot den
nkoop v n nieuwe Sl ven befleed , ls mede door de groote en erkende heterheid v n in .
geboorene Negers , boven de ingevoerden . Zie Hiflory of .7 ru ic , p . 436 . 437 • 439 . [Een Engelsch Schryver heeft to
deezer d ge. een Stukje uitgegeeven, onder den tytel :
1 fete
Words on the N ture of the Sl ve Tr de , nd the Jlle Jiires,
which ought to the
dopted , 1791 ; w rin by beweert , d t
een onmiddelyk volfirekt verbod des Invoers , v n nieuwe Negers nit Afric n de West-Indifche Volkpl ntingen , niet lleeti
fch delyk zou weezen voor de Eil nden ; m r ook voor de
llfric nen zelven . Zyns oordeels, moest deeze fchriklyke H ndel llengskens fneemen, en by denkt, d t zulks, door voorzigtige en verfl ndige inrigtingen, welke by
n de h nd geeft, in
don tyd v n tien j ren zou kunuen volbr gt worden . l ert.]

Y

5

ses

DE BESCHAAVINC, DE VERBETERIM~

deeze verft ndige en menschlyke h ndelingen eene v st
geitelde en lgemeene gewoonte werd, zou zulks bet werk
der Onderwyzinge en Bekeeringe zeer veel gem klyker m ken, door eene opeenvolging to verfch ffen v n jonge NegerLeerlingen, kundig in de Engelfche T l, gemeenz m met
de Engelfche gewoonten, en met bedorven door de Heidenfche beginzelen, en de woeste zeden , w r mede de beflendige Invoer v n nieuwe Sl ven, nit Americ , bun ltoos befmet , en , in weinige weeken , doet vergeeten lle die
gevoelens v n Zedekunde en Godsdienst , die de rbeid
v n j ren hunne gemoederen h dt ingedrukt .
Dit lle zyn overweegingen , welke
n de Societeit
gunftiger uitzigten openen , d n dezelve immer h dt . De
oogst in dit oord belooft veel rykelyker to zullen weezen , d n wy tot nog inz melden ; en zulks m g ons wel
nmoedigen, om 'er to meer onze nd gt op to vestigen,
en een grooter
nt l rbeiders derw rds been to zenW nneer men dit befluit genomen heeft , zulden .
len wy bet ongetwyfeld noodz klyk en regtm tig keuren, eenen nv ng to m ken met de Negeri, in de B rb dos ons byzonder toevertrouwd (*) ; om to beproeven ,
hoe verre bet werk der Bekeeringe d dlyk k n worden
voortgezet , en lle nnogelyke middelen
n to wenden ,
otn hun eerst to befch ven ; en d n, 't geen ongetwyfel&
k n gefchieden, hun niet lleen Christenen in n m , m r
Christenen in de d d, to m ken .
De Societeit heeft zeker, ltoos , de pryzensw rdigfte
bezorgdheid betoond , voor bet tydlyk en eeuwig welv ren der Sl ven , op h re Pl nt dien in dienst . Zy heeft,
n derzelver Opp sferen , de ftelligfle en flriktfe bevelen
gegeven, om hun met lle tederheid en menschlievendheid
to bejegenen . Zy heeft een Onderwyzer ngefleld, lleen
gefchikt om hun in de Leerftellingen en Pligten des Christetldoms to onderrigten . Zy heeft zorg gedr gen , d t
h re Negers geregeld opgeroepen werden, tot bet bywoonen v n de openb re Godsdienstoefening, en, zonder eenige inbreuk , de rust to genieten , op welke zy des Zond gs refit hebben . Ten dien einde, heeft zy hun den n midd g v n den voorg nden d g, ten hunnen eigenen ge.
brui.
(*) Zekere L nden in de B rb dos, n n de Societeit by Uiteriten Wil befprooken door den Gener l CODDRINGTON, tot zekerF
bep lde eluden d rin uitgedrukt.
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bruike, gefcbonken ; en h re A ntekeningen zyn vol v n
nm ningen
de fterkfte en ernftigfte
n den Onderwy_
zer , om zyne uiterfle poogingen in to fp nnen , tot he*
inboezemen v n regte beginzelen des Godsdiensts , in de
gemoederen der Sl ven ; een fink , 't welk de Societeit in
h re Schriften verkl rt, nooit op to zullen geeven (*).
Dit , men moet bet erkennen , zyn wyze en met de
d d Christlyke fchikkingen , en hoogst voegende n bet
Ch r cter v n deeze eerw rdige Societeit. Doch 'er v lt
zeer n to twyfelen, of men zich ltoos ftipt n die In.
rigtingen gehouden, en dezelve in de beoogde uitgeftrektheid, uitgeoefend heeft : of, by ldien dit gefchied zy, is
'er m r l to veel reden om to vreezen, d t ze geenzins
ten vollen be ntwoord hebben
n de goede oogmerken
der Societeit. De w rheid der z ke is, d t dit uitmunlende beginzels zyn ; m r 't zyn ook lleen beginzels v n
eene l:-r gtd dige, en weezenlyke, Bekeering der Negeren .
Een grondfl g is gelegd , doch deeze moet , myns oordeels , breeder en dieper gelegd worden , eer dezelve een
gebouw v n genoegz rne fterkte en hegtheid z l dr gen,
• en zo bekw mlyk z mengevoegd , d t bet opw st tot
• een heiligen Tempel in den Heere, en eene duurz me
• woonflede Gods, door den Geest (t) ."
Bet is, met een woord , bet duidelyk en beflist begrip
v n ieder, die bet onderwerp n uwkeurig heeft n geg n,
en gelegenheid geh d heeft , om , j ren l ng, de ge rtheid , de neiging , de zeden , de bekw mheden , de beh ndeling en den toeff nd onzer Negerfl ven n to g n,
d t zy, in bun tegenwoordigen toeft nd v n vernedering,
gezonken , gelyk zy zyn , beneden bet peil des Menschdoms , enkel heh ndeld ls Dieren ten rbeid verweezen ,
byk ns geheel uitgefloten v n de befcherming des St tsbeftuurs, en de voordeelen des gezelligen leevens , byn ten
eenem l beroofd v n lle vertroostinge en ngen mheden,
die den geest opbeuren, de eerzugt wekken, en de hoop
levendig houden , n uwlyks bekw m zyn , om eenige
diepg nde en duurz m byblyvende indrukken v n den
Codsdienst to ontv ngen .
In de d d, men heeft eene
zekere m te v n vordering en befch fdheid ltoos noodig
.gevonden , ow de ziel voor to bereiden , tot bet nneemen
(*) Zie The Society's journ ls, 1769.
( f ) EPH . II. 21 . 22 .
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men der Godlyke W rheden v n de Openb ring ; en ;
w nneer de grond niet eenigerm te ontgonnen , be rbeid
en verbeterd is, door cene gefchikte
nkweeking, z l bet
z d , d rin geworpen, n uwlyks ooit d rin wortelen ,
of met weeligen groei opfchieten , en tot volm ktheid
vrugten dr gen.
lndten wy, derh lven, immer hoopen eenige nmerkensw rdige vorderingen to m ken in ons weld dig oog.
merk, om onze-Negeren de voordeelen en zegeningen v n
den Godsdienst to doen erl ngen , moeten wy hun eerst
eenige der voordeelen en zegeningen der M tfch ppye, en
Burgerlyk St tsbeftuur, doen fm ken . Wy moeten, voor
zo verre zulks mogelyk is , hun en hunne Gezinnen onlosm kelyk n den grond, welken zy bewoonen, hegten,
hun eenig bel ng d rin geeven , hun eenige regten en
voordeelen fchenken, w r n zy zich I ten gelegen leggen ; wy moeten, door v stgeftelde wetten, hun befchermen tegen lien overl st en onregt, hunne Verft nden opkl ren, hunne Zeden befch ven , bun gewennen tot bet
bedw ng v n een wettig Huwelyk , tot de zorg voor hun
Gezin , 'en bet genot v n de ngen mheden des Huwe,
lyken leevens . Wy moeten hun fl t llengskens verbeteren , n r gel nge zy zulks kunnen dr gen , en zelfs n
een zeker get l v n de meest verdienenden toeft n , bunne Vryheid by tr hpen uit to werken, (volgens bet pl n,
't welk gezegd wordt in eenige Sp nfche V stigheden bep ld,te zyn,) ls eene belooning v n uitfteekende verdienfl'en, vlytbetoon, en v n meer d n gemeene vordering
in de kennis en de betr gting des Christendoms (*).
Dit
(*) De Sp nfehe Inrigting, op welke ik doel, zegt men, d t
pl ts grypt in de H v nn h, en komt hier op neder : Zo r s
een Sl f n l nd gekomen is, wordt zyn N m , Koopprys ,
enz . opgefchreeven in een openb r Register ; de Meester is verpligt , volgens de wet , hem , beh lven den Zond g, den d g
ter week voor hem zelven to vergunnen ; zo d t, indien by op
dien d g verkiest voor zyn Meester to werken , by d r voor
bet d gloon eens Vrym ns ontv ngt ; en 't geen hy, door zynen
rbeid, op dien d g wint, wordt door de wet zo zeer en zeker
zyn eigendom, d t zyn Meester hem 'er niet v n k n herooven.
Zo r s de Sl f in ft t is een nderen werkd g to koopen , is
de Meester gehouden, hem dien voor een geevenredigden prys
of to il n ; n mlyk een vyfde gedeelte , v n 't geen by oorfpronglyk kostte : en desgelyks de vier overige d gen, zo r s
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Dit lles k n ged n worden , gelyk de meest erv reneu
in dit ftuk beweerd , en , myns oordeels , beweezen bob .
ben , zonder bet geringfte n deel v n de regten , den eigendom , of de winften der Pl nters : en , w nneer men
een Pl n v n deezen
rt eerst invoerde in de L nden der
Societeit , is 'er lle reden ter wereld , otn 'er de heilz m(te vrugtgevolgen v n to verw gten , niet lleen ten
nzien v n den Godsdienst , m r ook v n de tydelyke
voordeelen . In den tegenwoordigen toeft nd deezer L nden , k n hot niet wel oxdernomeu worden . Do ongelegenheden, w rin dezelve,-door een reeks v n de llerongelukkigfte voorv llen, verv llen zyn, hebben de Societeit
genoodz kt bet beftuur d rv n, voor eenige j ren, uit
eigen h nden to geeven ; 't welk bet onger den j ondoenlyk m kt , de nu voorgeftelde fchikkingen , d r in de
volfte uitgeftrektheid to doen pl ts grypen . Indien egter
lets v p bet voorgedr gene de
nd gt der Societeit verdient, m g zy in h re r dpleegingen 'er o~ bed gt zyn,
m tregelen to ber men, welke tot dit groot ontwerp betrekking hebben , en llengskens den weg bereiden , ter
volkomene volvoeringe op den gep rten tyd , w nneer zy,
w r n niet to twyfelen v lt , de h rtelyke toeftemming
en medewerking z llen ondervinden, v n d t w rdig en
goedd dig Lid der Societeit,
n 't welk zy, voor tegenwoordig , hunne West-Indifche Ligendom hebben opgedr gen .
W t onze Zendelingen in Noord-Americ betreft, in
welk eenen ft t zy zullen blyven n de groote Omwenteling,
de Sl f 't vermogen heeft, om ze of to doen, en d n heeft by
zich vry gewerkt . Zie Mr. SHARP 'S , !ppendix to the Yuft
Limit tion & Sl very , &c . p . 53 .
'Er is lets bev lligs
en goed rtigs in deeze lnrigting, 't w s zeer to wenfchen, d t
jets v n dien c rt ten minflen beproefd mogt worden op eenige
der Engelfckc Eil nden . M nuen v n veel oordeel en ondervin
dinge , in het beftuur onzer IVest-Indif ke Volkpl ntingen , heb .
ben, op goede gronden en no gyp ber d, ged gt, d t, indien
de Negers op onze Volkpl ntingen llengskens vry wierden ,
(w nt one verbetering v n bun toeft nd moot zeer tr pswyze
gefchieden ,) op cone wyze gelykfoortig n de voorgeflelde ,
en zy n derh nd door hunne eigen ren gehouden werden ls
D gloonders , voor een bep lden prys , deeze ver ndering niet
min voordeelig voor den Pl nter, d n goedd dig en niedelydend
voor den Neger, zou weezen .
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ling, welke zo onl ngs H nd gegreepen heeft op d t V se
L nd, is voor ls nog onbekend ; en k n, derh lven, ten
hunnen opzigte, niets nders gezegd worden, d n d t de
Bel ngen der Kerke v n Engel nd, in Americ , door deeze
Societeit nooit vrywillig zullen worden opgegeeven ; en d t
wy ltoos zullen behouden, en, zo veel wy kunnen, met
de d d betoonen , d t zy een rechtm tig bezef hebben
v n de verdie nflen dier uitmuntende M nnen onder onze
Zendelingen, die , to midden v n de gev ren en onheilen
des Oorlogs , hunne getrouwheid onw nkelb r bew rd ,
en , in een L ng dooril n v n de flerkfle beproevingen,
hun pligt jegens bet V derl nd , de Societeit , en de GeIneenten hunner zorge toevertrouwd, volbr gt hebben .
Doch , 'er is -no- een nder fluk, 't welk, voor tegenwoordig, onze
nd gt vordert ; ik bedoel de Enge1fche
Protefl nten in C n d . Men zegt , d t hun get l eenige
duizenden beloopt, woonende in onderfcheide gedeelten des
L nds, op groote ffl nden v n elk nder . Tot onderwys
v n deeze, zyn 'er niet meer d n Brie Protefl ntfche Geestlyken , en deeze lien Vreemdelinger_, door bet St tsbeIluur ngefleld en bet ld . In geheel C n d vindt men
geen den Ergelsch Geestlyken v n onze Kerkgemeenfch p ;
ook is 'er geen e n enkele Kerk den Protest nten toebehoorende ; zy moeten de K pellen der Roomfchen gebruiken .
Elk moet bezeffen, d t zod nig eene bezorging ls deeze j
tot onderfleuiiing v n den Openb ren Eerdienst onder on=
ze Protefl ntfche Broederen in C n d , geenzins geevenredigd is n hunne behoeften, en met luider flemme roept
om toevoeging en verbetering . Men m g n tuurlyk hoopen, d t bet St tsbefluur zelve , op een voeglyken voordr gt v n bet gev l, zyne befchermende en onderfleunende
h nd z l uitflrekken, n zo veele verdienstlyke Onderd nen, en de Proteft ntfche Leer rs vermeerderen , n r gel nge v n bet flerk vermenigvuldigen der Protefl ntfche Inwoonderen, die, n r lien fchyn, zeer zullen toeneemen,
door den toevoer uit ndere L ndfch ppen . Intusfchen z l
deeze Societeit bet misfchien noodig oordeelen, eenig gt to
fl n op die gedeelten v n C n d , w r de Engelfche Protefl nten meest verflooken zyn v n gep st Godsdienflig Oncierwys, en fgefcheiden leeven v n de gelegenheden, om zich
to vervoegen tot bet bywoonen dier wyze v n Godsdienstoefening, welke met hunne Godsdienstbegrippen overeenkomt,
D n, welke poogingen de Societeit r dz m oordeele,
ten lien opzigte to nv rden, zy zullen volm kt ftrookei
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ten met bet groot en noodz klyk werk, 't geen ik in deeze
E edervoering nprees . Het eigenlyk tydperk, om bet ge .
heel uit to voeren , moet , nit hoofde v n de reeds nge.
flipte redenen, op eenigen ffl nd in bet toekomende v n
ons verwyderd weezen ; doch, de eerfle h ppen d rtoe
kunnen onverwyld genomen worden . WVy kunnen , ten
minflen, een n uwkeuriger onderzoek l ten doen, n de
uitwerkzels v n den rbeid onzes Onderwyzers , by onze
eigen Negers. Wy kunnen , oordeelt men zulks noodig ,
nieuwe bevelen n hem fv rdigen , en Zendelingen benoemen n zod nige der Volkpl ntingen, ls dezelve g rne zouden willen ontv ngen . V n deeze beginzelen kunnen wy by H ppen voortg n , tot de voltooijing v n ons
Pl n, tot d t onze Volkpl nting, ('t geen ik vertrouw d t
dezelve ten eenigen tyde z l weezen,) een voorbeeld v n
n volging worde voor lle de West-Indifche Eil nden ; d t
dus dezelve n de wereld een tooneel oplevere, niet min
zonderling in zyn foort, d n loflyk voor ons en onzenGodsdienst, een kleine Societeit v n w rlyk Christen -Negers ,
vervuld met een regtm tig begrip , en leevende in cene
hebbelyke volbrenging v n de onderfcheidene Pligten, weln hunne Meesters,
ken zy n GOD,
n hunne Mede rbeiders, en n zich zelven , verfchuldigd zyn ; befluurd door
v stgetelde Wetten , en de n uwkeurigfle tugt , nogth ns
geleenigd door z gtheid en menschlievenheid ; genietende
eenig ndeel in de vertroostingen en voordeelen v n een
huislyk leeven , ziende hunne kinderen opgevoed in de
gronden v n Zedelykheid en Godsdienst ; verrigtende hunne d gelykfche t k met v rdigheid en trouwe ; hunne
Meesters nziende ls hunne Vrienden , Befchermers en
Weldoeners ; en zich zelven vertroostende wegens het gemis hunner Vryheid, en v n hun Geboortel nd , door de
zorge, gedr gen „ om hun juk z gt , hun l st ligt, to
,, m ken ," oin hunne zeden to befch ven , hunne verfl nden to verlichten, hunne h rten to hervormen, en hun
het vooruitzigt to openen in een beter en gelukkiger V .
derl nd , w r lle tr nen v n hunne oogen zullen gewischt worden, w r kommer en Sl verny niet meer zyn .
Een tooneel ls dit, 't welk, ik hou my des ten volle t
verzekerd, verre is v n enkel h rsfenfchimmig to weezen,
zou een wellust zyn voor de Menschliefde ; en eene nieuwe School v n Godvrugt en Deugd vormen in de WestJyke wereld , een Kweekfchool v n Godsdienst voor lle
de Sl ven der omliggende Pl nt dien en Eil nden , en
MO*
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mogelyk , in 't einde, voor de geheele Kust v n Afric ;
bet zou een voorbeeld opleveren v n welvoeglykheid , orde, eensgezindheid , vlytbetoon en geluk, 't geen de n.
dere Pl nters niet zouden kunnen wederfl n ; het zou,
kr gtd diger d n lle de befpiegelende bewyzen in de geheele wereld, de veelvuldige tegenwerpingen tegen de Bekeering der Afric nfche Sl ven wederleggen (*) .
D t wy ors v n deeze edele onderneeming met l ten ffchrikken, door bet denkbeeld v n de meerdere kosten, die
wy d rtoe zouden moeten befteeden . De Geldvorderingen v n elders, w r wy voorheen groote for men to koste
gclegd hebben , zullen w rfchynlyk meer en meer fneemen ; de Uitg ven , ged n uit hoofde v n onze West-Indifcl e L nden , zyn th ns op een voet v n llengskens be .
t ld to zullen worden , en zelfs bet befp rde v n de
Zendingen in Americ , th ns openv llende , (indien wy
bet ondoenlyk of onger den oordeelden , dezelve weder
n to v ngen ,) z l meer d n genoeg weezen tot lle de
einden v n de th ns voorgeflelde onderneeming .
M r , indien dezelve zelfs meer mogt beloopen , d n
onze inkomflen kunnen dr gen, behoeven wy met to vree.
n noodigen byft nd. W nneer men
zen voor gebrek
eens
(*) D t zulk eene weezenlyke en lgemeene Bekeering der
ls bier boven is ngeduid, geen Ontwerp in 't wilde,
m r met de d d volbrengb r is , d t bet hoogst heilz m voor
de Sl ven en hunne Eigen ren zou weezen, blykt nit de vorderingen lreeds in d t werk gem kt, door de Mor vifche Zendelingen . Op `de Deenfche Eil nden v n St . T/row s , St . Croix
en St . Yohn , hebben zy omtrent 6ooo 1Vegers bekeerd. Zy
hebben ook eene Gemeente v n verfcheide honderden op bet
Eil nd v n i4ntigu ; en een geloofw rdig fleer heeft my verzekerd, d t by, den openb ren Godsdienst d r bywoonende, hun
,gedr g zeer deftig, nd gtig , Godsdienltig en ftigtlyk vondt.
Zy g n ook lle ndere Sl ven zo verre to boven in m tig.
heid, n riligheid, vreedz mheid, getrouwheid en gehoorz rnheid, d t de Pl nters zich bevlytigen , om de Neeers order bet
beftuur der Zendelingen to brengen . '
Op de Fr nfcbe Eil nden, is ook de Bekeering der Negeren, door de RoomfJe Priesters en Zendelingen, lgerneen . Hot gevoig d rvdn is, d t de
Fr nfche Sl ven veel gefchikter, eerlyker, en geregelder in ge .
dr g zyn, d n die der Engelfchcn . Zyn dit nu de uitwerkzels ,
zelfs v n dw lende Geloofsbegrippen , w t zou men d n niet
mogen verw gten, v n de Leerftellingen der Kerk v n Engel nd,
met even veel yvers ingeboezemd?
Aegeren,

, vergun my 'er by to voegen, de Ingezetenen
op
, Vol
hunnen
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eons weet , d t de Befch ving en Bekeering der Neger .
Sl ven, vervolgens, een der groote voorwerpen v n onzen
Godvrugtigen rbeid z l weezen, w nneer wy cen gefchikt
en volvoerb r Pl n, ten then einde, voor ller oog openleggen, z l elk h rt en h nd openen ; en 'er is geen twyfelen n, of de vermeerdering v n Giften en Infchryvingen z l , binnen kort , onze vuurige hoop voldoen . 't Is
onmogelyk, d t de Edelmoedigheid, ik m g 'er vry byvoegen , de Regtv rdigheid der Engelfchen k n dulden , d t
byk ns een h lf Millioen hunner Medemenfchen verblyve
in den j mmerlykften fl t v n Heidendom , Ongodsdienfligheid en Ondeugd, en n l ten de Societeit lien byfl nd
to bieden, noodig om hun d r uit to trekken .
Het zou roemryk weezen voor Groot - britt nje , voort
to g n in deeze weld dige en regt Christlyke onderneeming . J
v n dit Ryk zyn byzonder verpligt , hunne wcld digheid
ten hoogften to betoonen , in het verz gten v n de elenden , tydlyke en geestlyke , w r onder de ongelukkige
Afric nen zugten ; n rdem l zy een reeks v n j ren ,
(tot het geftuit wierd door den l tst gevoerden Oorlog,)
,meet deels genomen hebben , in den ontmenschten Kooph ndel in Menfchen , en meer Sl ven in de Volkpl ntingen ingevoerd , d n eenig Voik v n Europ . Door hun
toedoen, voorn mlyk, zyn veele duizenden, veele millioenen v n Menschlyke Weezens fgefcheurd v n hun Geboortel nd, v n lles w t hun dierb r w s , v n lle n uwe
verbintenisfeii w rin zy leefden ; en zyn, n
overtocht , ongelooflyk veele en h rde zw righeden en
verdrukkingen onderg n to hebben, (onder welke veele
met de d d bezweeken (*),) ngel nd in een Gewest, en
onder een Volk hun onbekend ; en vonden zich , zonder
eenige misd d v n hunne zyde bedreeven to hebben, gedoemd tot eene ltoosduurende Sl verny ; een Sl verny
welke zy, (en dit is 't eenig Erfgoed 't welk zy n l ten,)
tot hun l tfle N kroost overbrengen (j-) .
D t,
(*) Op den overtocht , en bet Been men het oponthouden
n de Eil nden noemt, g t zomtyds een derde v n de nieuw
overgevoerde Negers verlooren , Hifl . of 7 m ic
. II.
p . 434, en BENERETS C utson, p . 40 . In een Regtsgeding, onl ngs tollGuildh
gehouden, bleek her , d t in cen Schip, met
Sl ven bevr gt, groot gebrek n w ter zynde, 144 Negers de
h nden fgek pt, en in Zee gefineeten wierden .
(t) In 't J r 1768, w s bet getpl der Sl ven, n de Dust v n
1\IENG. 1791- No . ii .
74r
44-

330

DE RESCIHAAVING, ENt. DER NEGER-SLAAVEN .

t ndgenooten zich h sten, om ¢
D t, derh lven, onze .
zo veel in hun is, de r mpen to verligten, welke zy over
een zo groot gedeelte des Menschdoms gebr gt hebben ;
d t zy tr gten de bl m nit to wisfchen , v n zo veelen
hnnuer onfchuldige Medemenfchen overgeleverd to hebben
n de zw rfle tydlyke Sl verny, door iets toe to breugerm, om dezelve, zo veel mogelyk, to verz gten, en hun
n de nog wreeder Sl verny, v n Onweetendheid en Zonde, to onttrekken . D t zy, met 66n woord, medewerken
met de edelmoedige poogingen der Societeit , „ om to geneezen die gebrooken zyn v n h rte , om den gev nge.
„ nen losl ting to prediken , den blinden bet gezigt to
„ geeven, en de verfl genen heenen to zenden in vryheid,
„ om bet ngen me J r des Heeren to prediken ."
gebr gt, 104,100. V n deeze werden 'er S3,1oo gekogt
door Engel/che Kooplieden . De befiendige J rlykfche toevoer ,
en by gevoig bet j rlyks 'verlies der Negeren in Americ en in
de West-Indien, wordt, dooreen, in de I t[le j ren begroot op
omtrent 6o,ooo . De Abbe RAYNAL flelt den geheelen Invoer
v n Afric , zints de nv ng des Sl venh ndels op negen Mil•
lioen Sl ven, Hist . Phil. Vol . IV . P . 154 . Voorw r, bet ver.
dient onze herh lde overweeging, of men deeze wrcede A chting niet zou kunnen voorkomen , zonder eenig n deel voor de
Eil nden, door een der hoven
ngeduide hulpmiddelen ; 't zy
door to beproeven , om bet Zuikerriet to teelen, door vry ge .
m kte Zw rten, of, door zulk eene nmoediging to fchenken
c n de voortpl nting der Negeren op onze Eil nden , d t hun
nteelt de behoefte v n de Pl nt dien kunne vervullen, en de
noodz klykheid v n verderen Invoer nit Afric to weeren .
Afric

AET KRAMPSTILLEND VERMOGEN VAN HET MAGISTERrn
BISMUTHI . Door J . R . KLYNPENNINK , St ds Med . Dr .

to Nymegen .
S

'(n de m nd M rt deezes J rs 1791, ontmoette ik , by
gev l ,
n bet huis v n een myner Vr}enden , eeit
zekeren L ndm n v n 't L
t, to E . .k woon chtig,
die , in hoop, d t ik een middel zou uitvinden , ter herf}elling v n zyn Zoon , (w r n by byk ns w nhoopte,
hebbende reeds , zedert een gernimeu tyd, de kunst v n
verfcheide Geneesheeren vrugteloos beproefd,) my bet volgende mededeelde .
VfOr g j ren , befpeurde by , d t zyn Zoon , toen 1 .~
j .
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j ren oud zynde, nu en d n, deeze en geene fpys, voor l
ingem kte groentens, nict konde verdr gen ; m r dezelve weldr uitbr kte , 't welt geen geringe verwondering
by' de Ouders b rde, to meer, d r by zeer gezond w s,
fm kelyk t, en geenc ziekte onderg n h d , w r n
men zulks, ls een gevolg, kon toefchryven .
Dit Coev l vermeerderde d gelyks , zo d t by, n verloop v n eenigen tyd , byn Been fpys of dr nk in kon
houden ; bier door w s by zo hongerig, d t by (dit w xen zyne eige woorden en die v n zyn V der,) zomtyds
op Len d g cen enimer vol fpys op t, en ook uitbr kte :
dit lles ging met de uiterte verm gering ep rd, en met
vermindering zyner Zielsvermogens ; zyn Stoelg ng w s
zeer ongeregeld en gcring , eens of ten hoogften tweem l
in de week .
Omtrent bet einde v n de m nd October des voorigen
j rs, vermeerderde deeze geduchte kw l in dicrvoege ,
d t by geen n t of droog, hoe cting ook, gebruiken kon
zonder bet zelve oogenblikkelyk over to geeven . In deeze
gefteldheid kw m by den 2Sten M rt by my , zynde
zw k , doch zonder koorts ; ik zette hem een weinig befchuit en rooden wyn voor , dit t hy : d n, binnen 2
minuuten, r kte by zulks kwyt, ik ifelde hem voor, eenige d gen bier to blyven, op d t ik hem dus d gelyks zorx
kunnen g deil n ; w rin by bewilligde . D r ik, niet tegenft nde myn herh ld onderzoek , weinig of geen licht
ontving omtrent bet begin, en de nleidende oorz k, deezer kw l ; vermoedde ik , d t dezelve veelligt ontft n
ntogt , uit eene l to groote gevoeligheid der m g , (ex
rnm ventriculi irrit bilit te) oifchoon ik niet durfde ben de berooving der
p len, of dit toe to fchryven w s
n
ilym v n den inwendigen rok der m g ; d n wel ,
de eene of ndere fcherpte, die bier huisvestte, of liever,
n eene buitengewoone tcCrheid der fpiervezelen (fcbr rum muscul rium teneritudini) v n de m g ; tot welk
l tfte ik voor l overhelde , ls ik zyne tengerheid en lig .
ch msgrootte in nmerhing n m .
fchreef hens zommi e m g-verterkende en kr mpflillende middelen voor, voorn mentlyk de TinEEt . lign . Qu f
en bet Elix . V r . Mlynf. , w rby ik hem uitwendig een
rukdoek, in yskoud w ter n t gern kt, op de m g liet
,eggen ; gel stende wt to herh lcn, zo dr dezelve w rm
mop, worden : edoch, de r deeze myne poogingen vrugteZ z
1008
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loos w ren , en ik verfcheide ndere Geneesmiddelen , zo
uit- Ms inwendig, to vergeefs beproefde , n m ik tot de
Zinkbl emen mynen toevlugt ; d n , hoe klein deeze poeders ook w ren, zy ondergingen bet zelfde lot ls de voorige middelen, en wierden fpoedig uitgebr kt .
W r ik th ns byn r deloos w s , viel my een middel
in, w rv n ik de uitwerking, op eene voorziclitige wyzc,
tr der wenschte to beproeven ; - dit w s bet M gisterium
Bismuthi, 't welk ik hem in deezer voege voorfchreefs
ry . M gist. Bism . gr, ij .
S cch .

lb .

,iv .

M. f. pulv . Div . in p rt. ceq. N°. xvi.

D . S . 4 m l d gs een Poeder to neemen .
Deeze Poeders begon by den 3often Mey to gebruiken .
Den 31ften dito , verminderden de br kinRerr .
Den den Juny, by my koomende , verh lde by my, d t
by th ns t en dronk, even ls een nder, en zyne Stoelg ng zeer geregeld w s.
Ik liet hem met deeze Poeders voortv ren ; vervolgens
vermeerderde ik dezelve met een grein v n_ 't M gisteriunb
Bismuthi , welke by nog blyft voort gebruiken ; intusfchen
befpeurt by geen ongem k v n dit middel .
Tot nog toe, zynde bet th ns den i5den Juny, houd by
211e fpys en dr nk binneh , zyne gulzigheid is in eene gem tigde eetlust ver nderd , zyn uiterlyk • nzien word v n
d g tot d g beter, en zyne, to vooren onderdrukte, Zielsvermogens fchynen meer en meer opgekl rd to worden .
D r dit middel ('t welk v n zommigen met eene zw rte kool geteekend is , v n zommigen ongemerkt word
voorby geg n, v n nderen, eindelyk, Diet d n uitwendig
gebruikt word ,) een uitneemend Kr mpftillend vermogen;
fchynt to bezitten , neeme ik de vryheid dit H lf- met l ,
ter verdere beproeving ,
n myne Kunstgenooten , w r
v n de meeste, w rfchynelyk, onbewust zullen zyn v n
deszelfs vermogen , voor to ftellen , en het dus der vergetelheid to ontrukken.
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OVER IiET WEEZENDLYKE GALNOOTEN-ZOUT, v n CAREL
WILHELM scHKELE (*) . N r het Hoogduitsch v n
D . LORENZ CRELL in het Holl ndsch gebr gt ,
door D . L . OSKAMP .

fj . I. Zcer gev llig bemerkte ik, voor eenigen tyd, in een
met koud w ter verv rdigd G lnootentrekzel ,
cen byzonder grondzetzel, bet welk zig gr uw , en in de
ton ls Cryst l, vertoonde ; zuur, dog niet z mentrekkend,
I'm kte ; in w rm w ter fpoedig , en volkomen, wierd ontbonden , en de Yzervitriool [t7itriolum M rtis feu viride]
gw rt nederplofte .
§ . II . Begeerig dit Zout n der to lcennen, pulverizeerde
ik een pond G lnooten , en goot op dezelve , door middel v n, een goede h iren Zeefgezuiverd zynde, een Kin
[g pondl rein ongedistilleerd w ter ; n r d t bet 4 d gen
geft n, en ik bet, in then tyd, dikwils met een gl ze pyp,
Qmgeroerd h d , goot ik bet trekzcl of , bet welk , geliltreerd, in couleur, de kl re lcr nfche Wyn (t) even r~e .
(~) De volgende W rneemingen , welke de l tfte w ren ,,
w r mede ons deeze beroemde Chymist , de Heer CARET. wIL .
HELM SCHEELE, v66r zyn dood, bekend m kte in de herh nde .

lingen der Koninglyke Ac demie v n StokWm dss w rs 1786 ,

*ierden bet volgende J r in bet Fr nsch vert ld, door M d me

d ps l'Ob/erv tions fur l Phyfque , fur l'Hi/loire N .
Purelle & fur Yes Arts , p r 111. l',rAbbe noziER, de plufteurs Ac dEn ies, p r M. j. A . MONGEZ le 7eune , Ch noine Regulicr de.
S inte GeneviQve, des Ac dEmies Roy les des Sciences de Rouen ,
de Dyon, de Lyon, &c . &c, et p r M. DE LA M1 THERJE, Do :teuf
erg 1J1ddecine , de l'Ac dexie de Dyon . L' n . 1787 . Torn . XXX.
p g . 57, en in het Hoogduitsch, door den Heer D . LORRNZ CRELL ,
Profesfor der Geneeskunde en Philo/ophie, in zyne Chemifche An .
sr len fur die freunde der N turlehre , Arzenygeldhrtheir, H ush ltungskunfl, Ind M nt f 8uren, &c . des J hrs 1787 . l ;rfe b nd'
p g . 1 . N r welke l tfle Vert lin 1k dezelve th ns ook in
PICARDET,

bet Wederduitsch gebr gt hebbe ; wenlbhende, d t deeze weinige
W rnee'ingen, by myne L ndsgenooten , geen minder nd cht
zullen w rdig geoordeeld worden , ls dezelve voprbeen by
nderen reeds veroorz kt hebben . o .
(f) Neemt men w rm w ter, of zoekt men bet to digereeren,
zo blyft het immer troubel ; bet welk my deed beiluite> , kotk&,
w ter to gebruiken, en bet koud to l tetl ftrekken .
3
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de . Ik pl tfte het zelve hierop in een gl s , met gr tty
p pier overdekt, in de vrye Iucht, in Juny, en bemerkte,
d t het , n r verloop v n een m nd , met een dik be-fchimmeld vlies bedekt , met nog Been grondzetzel voorzien, en v n zyn z mentrekkenden fm k een weinig beroofd w s . N r verloop v n weder S weeken, befpeurde
ik een grondzetzel v n 2 vinger dik, boven op een t ije
befchimmelde huid, en geen overblyfzel meer v n den z inentrekkenden fm k ; echter wierd de Yzervitriool nog
zw rt geverwd . Ten l tften filtreerde , en flelde, ik dezelve
op zyn voorige pl ts tot den volgenden Herfst ; w nneer
ik het grootile deel vervloogen , en het overige met veel
grondzetfel vermengd, beyond . Ik verz melde nu lle myne grondzetfels, kl rde deeze eerst lle of met koud , en
onthond dezelve d rn in bookend, w ter, welke ontbinding ik filtreerde, en in een m tige w rmte liet frooken ;
Lv rby d t Zout g ntsch gr uw , gedecltelyk ls fyn
ri
Z nd , nederviel , gedeeltelyk ged nten v n Zonnen
den grond furmeerden, en ik w s niet in fl t bet zelve,
on ngezien bet herh lde ontbinden en
nfchieten , witter to bekomen .
§ . 111 . Dit G lnouten-Zout, h d de volgende Kenmerken
i° . Sm kt bet zuur , ger kt met Kryt in Besting , en
verwt de L kmoestineluur rood .
s° . Om een h lf loot v n dit Zout volkomen to ontbinden , word nderh lf loot kookend w ter vereischt , zoo
dr echter deeze onrbinding nv ngt zich een weinig to
verkoelen, word dezelve geheel v n kleine Cryst llen verdikt ; wit men een h lf loot Zout in koud w ter ontbinden , voldoct een goed qu rt, of i 2 oncen .
3° . Het is zeer ligt in Wyngeest to ontbinden', zoo d t ,
voor een loot Zout , ook m r een loot kookende Wyngeest gebruikt word ; neemt men echter koude , zoo heeft
men vier loot Wyngeest op een loot Zout noodig .
40 . In een onbcdekte fmeltkroes v t het fpoedig vuttr ,
fmelt met een ngen me reuk ; dog l t een h rde kool
n , welke niet ligt tot sfche gebr gt word .
5° . Wit men het nit een retort overdryven , zoo v ngt
bet eerflelyk n to fmelten , geeft een zuur w ter, m r
geen oly ; en eiiidelyk flygt een witte fublim t op, welke
vliefend blyft , zoo l ng de h ts der retort w rm is ;
dog d r n
nfchiet ; in de retort blyft veele kool
chter . Deeze fublim t komt zeer veel met de Bloemen der
I3enzoin, in fm k en reuk , overeen ; verwt de L kmoestinctuur
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t, het welk
nmerkensw rdig is , me,
$ l-ontbindingen , verfchillend gekleurd, en de Yzervi.
;riool, zw rt neder.
Go . De Goud-ontbinding word v n liet in w ter opgeloste G lnooten - Zout donker groen geverwd , en l t llengs
een bruin Poeder v llen, bet welk nedergefl gen Goud is .
7 0 . De Zilver-ontbinding word bruin, en zet in de w rmte een gr uw poeder of, het welk nedergefl gen Zilver is.
$°. De Quikzilver-ontbinding word or njegeel geverwd .
9° . In de Koper-ontbinding veroorz kt bet een bruinen
nederf g.
io° . De Yzervitriool word zw rt, en wel hoe l nger hoe
zw rter, n r m te dezelve in w rmer w ter opgelost is .
ii° . Loot, in Azyn' ontbonden, word wit nedergefl gen .
I2° . Bismuth [M rc fite] citroengeel .
i3° . Het zuur v n Potloot (*) word donkergeel , zonder d t een nederf g bemerkt word .
14°, Pl tin , Zink , Arfenikzuur (t), Tin, Cob lt en
Al gnefium (1), worden niet ver nderd .
i5° . Insgelyks blyven de ontbindingen v n K lk, Bitterzout (g ) , Aluin en der Terr ponderof , door dit zout
on-

Mur rood, en f

(*) 4cidunt Molybden&. Germ . lh sferbleyf ure. G ll. L' cide
1lolybdique.
(t) & idum dsfenici . Germ. 4rfenikf ure . G ll . L' cide Jr.
enic
l. 'De volm kte kennis v n beide deeze Zuuren hebben wy
f

insgelyks, n onzen Zweed(chen, en in der d d grooren , N .
tuuronderzoeker to d nken . Het eerfte ontdekte by , door zoo
L ng met bet verdunde Zuur v n Z lpeter over bet Potloot to
itryken, tot d t cen witte A rde overbleef, die zeer ligt in w ter to ontbinden, met lle keninerken eens Znurs voorzien , en
door welke men, met drie deelen Zw vel gedestilleerd, bet Potloot weder to herftellen in ft t w s . Her ndere leerde by ons
n r twee onderfcheiden m nieren verv rdigen , w rdoor de
vr g ; verv t de Arfenik e . ;n eigen, v n lle ndere onderfcheiden zuur in zig , buiten lien twyfel gefteld wierd . Zie de
VVerh ndelingen der Zweedfche Ac demic der Weetenfeh ppen, is
bet J r 1775 . 0
( ..) Regulus M gnefti . Germ. Br unlleinkonig . G ll. Regr le
de M ng nefe . De eerfte Chymist, welke ons deeze Regulus befchreeven heeft, w s de (leer IGNATIUS GOTTFRIED KAIM , in
zyne Disfert tio de Met llis dublis c p . 4to . p . 48 . feqq . Mien.
nx, 1770 . 0 .
(§ ; S l flm rus C th rc?icus, of, zoo het BERGMAN gen md
beeft, M gnefi Viitri l t . o .
Z4
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onver nderd, m r met k lkw ter geeft het een zeer fterken
gr uwen nederfi g .
i6° . Op de gewoone wyze met het zuur v n Steenzout
[Acidum Nitri] beh ndeld, bekomt men v n dit G lnootenZout even d t Zuur , het welk men door de beh ndeling
v n Suiker met het Zuur v n S lpeter gewoon is to Lekomen, en Acidum S cch ri to noemen .
§ . IV . De witte nederfl g , welke men by het elfde Experiment gew r word , k n door bet Zuur v n Vitriool
[Acidum Vitrioli] weder gereduceerd worden, en men verkryrst d t G lnooten-lout in zyne uiterfte reinheid . D r
nu iet G lnootentrekzel , in dit gev l , dezelfde uitwerking
voortbrengt , d gt ik dit Zout , door een veel korteren weg
to kunnen bekomen ; dog dit mislukte my ; d n, zoo dr
ik deezen nederfl g door de Vitriool-Zuur gereduceerd
h dde, bekw m ik ook bet G lnootentrekzel , met zyn
z mentrekkenden fin k weder .
Dryft men G lnooten met een flerk vuur over, zoo ontdekt men een zuur, niet on ngen m ruikend, w ter ; dog
geen oly , en ten l tlten even d t Zout, met dezelfde eigenfch ppen voorzien , bet welk men v n bet G lnootenZout, [§ . III. N° . 5 .] door destilleeren verkrygt . Hieruit
fchynt to volgen , d t dit Zout in bet G lnootentrekzel geheel tegenwoordig is, offchoon men bet op de gewoone m .
nier , door nfchieten , d rv n niet k n bekomen , wyl
bet met eene Gommeufe, of ndere m terie, zoo fterk verlbonden is, d t bet zig, zonder inwendige beweeging, of
Besting, v n dezelve niet gem kkelyk l t fcheiden,

I{ENNISGEEVING , WEGENS EEN VERSCHYNZEI, , VEROORZAAKT DOOR EENE SOORT VAN MIER EN , BY LINNIEUS
BEKEND ONDER DEN NAAM VAN Formic Nigr ,

Door den Heer DORTHES , M. D. Correspondent v n
de Koninglyke Societeit des L ndbouws .
(5ourn I de Phyfique.)

®p den eerften v n Augustus des J rs 1790 , regende
bet by drie herh lde keeren in den morgenftond .
Telkens ging de Regen v n Donder vergezeld . N demidd g
helderde de Lugt in 't Westen op , en, ls de d g ten einde
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de liep, vertoonde zich het Verfchynzel , 't welk ten ortderwerp f1rekt v n deeze Kennisgeeving .
1k woonde 's vonds ten zeven uuren , met de Heereu
CHAPTAL en BRUNET, w rdige Medeleden v n onze Societeit, cen Wedloop v n P rden by, die eene menigte v n
. nfchouwers gelokt h dt n bet Dorp herune , een myl
v n Montpellier gelegen . Het Weir w s zeer ftil , bet
Oosten met Wolken bedekt , en d r . vertoonde zich een
Regenboog, w nneer elk z g, d t de Horizont in 't Westen , ter ruimte v n meer d n eene myl , bedekt w s met
zeldz me witte vlok gtige Wolken, op elk nder gehoopt,
die tot op de Zon nederd lden ; zo d t ze niet lleen ons
verhinderden de Zon onderfcheiden to zien, in r ook de
Hoffteden niet verre v n ons .
't Geen my 't meest verwonderde, w s, d t deeze vlokgtige Wolken, n r Sneeuw gelykende, en die op den ffl nd, v n welken wy dezelve z gen, tusfchen de drie en
vier voeten in den grootflen Di meter fcheenen to hebben,
drie onderfcheidene beweegingen h dden . - Poor eerst
gingen zy in verfchillende rigtingen, fchoon l ngs dezelfde
Men weet , d t zulks niet gebeurt met de
vl kte
Wolken, zy neemen geene verfchillende rigtingen
n, d n
in Lugten door ondericheide Winden gedreeven .) -- Ten
tweeden h dden zy eene beweeging op zich zelve.
Ten derden bleeken zy eene inwendige beweeging to hebben ; men z g beflendig, d t de grootile l ngte zich meer
of min v n bet loodrechte ver nderde , 't welk eene zonderlinge uitwerking b rde .
Deeze om[t ndigheden deeden my veronderilellen , d t
die lich men geheel iets uders w ren , d n Wolken . 1k
tr d dieper L ndw rds in , myn koers n de onderg nde
Zon neemende . 't Leed niet l ng , of ik vond my omringd v n vliegende Mieren, die in my bet vermoeden deeden ontfl n, d t zy wel de floffe der vermeende Wolken
h dden kunnen uitm ken ; verder voorttreedende , bleef
by my geen twyfel ltoos meer over , 1k z g ontz glyke
vliegende benden v n dezelfde Infe&en , wier fchitterende
vleugels bet licht v n de onderg nde Zon to rug k tften .
Die Sneeuw- en vlok gtige Wolken bleeven tot d t de
Zon w s ondergeg n : toen zetten zich de vliegende Mieren , in groote menigte , op onze kleederen, de grond w s
'er mede bez id, en wy konden geen fleen opr pen, of
dezelve w s 'er mcde bedekt.
Deeze Mieren w ren lle v n een en dezelfde foort , de
Zw rZ S
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Zw rte Mier , of de Formic Nigr V n LINN SUS , door
FABRICIUS zeer wel befchreeven , ls de Nigr , nitid ,
no piceo. De lgemeentte Mier in dit L nd , en een der',
kleinfte .
't Is bekend , d t de Mieren, in h re wooningen , M nnetjes, Wyfjes en Onvrugtb ren hebben . De M nnetjes,
en de Wyfjes zyn gevleugeld, de Onvrugtb ren ongevieugeld . De WWyfjes zyn veel grooter d n de M nnetjes, gelyk doorg ns by de Infec`ten . De Onvrugtb ren m ken
bet voorn mfte lich m der M tfch ppye uit . De M nnetjes en Wyfjes blyven 'er niet l nger, d n zy v n nut
kunnen weezen . Het Mierennest words 'er v n verlost ,
zo r s zy hun werk ged n hebben . De Onvrugtb ren:
zyn bel st met de opvoeding der Jongen , en doen l den
rbeid. Zo r s de M nnetjes Mieren uit den ft t v n
Pop gekomen zyn, trekken zy ter wooning uit, om in de
open lugt met de Wyfjes to p ren, en keeren niet weder
ter wooning in, w r zy flegts hinder zouden toebrengen .
De Wyfjes Mieren komen 'er lleen in , om 'er eijeren to
leggen , en ontfl n zich' verders v n de zorg voor de opkweeking der Jongen ; zy iterven fchielyk .
Men treft de Mieren vliegende gep rd n , en dikwyls
by nfenigte in then ft t . LINNI,US heeft dit zeer wel befchreeven , ls by v n de Veld-Mier, Formic cespitum ,
zich met deeze woorden uitdrukt . „ M res femin que
„ ex min nt medio ugufti, meridie c lido, more phrygx„ ne rum chore s gentes turm vol tili , depluentes p r
„ p ri junLt ."
De Mieren , die dit Verfchynzel veroorz kten , w ren
lle M nnetjes, ik kon niet meer d n drie Wyfjes ontdekken onder bet groot get l, 't welk zich n my opdeed ;
zy w ren niet gep rd .
Eene zo groote hoeveelheid v n Infec`ten , ten zelfden
eogenblikke op dezelfde pl ts, w s verb zend . M r,
ik inerkte op : boor eerst, d t de Zw rte Mier de lgemeenile foort in dit L nd is . Ten tweeden , de d gen ,
v66r dit Verfchynzel, w ren ondr glyk beet geweest ; een
Thermometer n myn venfter, in de fch duw in 't Noorden, ftoidt op 27° . boven o ., en die hette h dt zeer wel
oorz k kunnen geeven, tot bet gelyktydig uitkomen eens
verb zenden nt ls v n Mieren,
Ten derden, her.
veld,w rin bet Dorp Verune ligt, vormt een groote Kom,
en de vliegende Mieren uit die Kom, die over d g door
den regen verhinderd w ren , h dden zich 's vonds by
den
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den Horizon verz meld , om genot to hebben v n de on.
derg nde Zon .
Deeze W rneeming k n misfchien den Wet rw rneemesen dienen, om op hunne hoede to weezen, tegen bedrieg .
tyke vertooningen v n zekere Lugtverfchynzelen .
't Is geenzins de eerfte keer, d t men verb zende uit .
werkzels gezien heeft , w r de uitgeftrektheid
ng t ,
veroorz kt door InfeL`ten . Deeze Diertjes, ichoon zeer
idein , de fterkst vermenigvuldigende Weezens in de N .
tuur zynde , kunnen niet misfen groote Verfchynzels to
veroorz ken, w nneer de omfl ndigheden die heirlegers
yerz melen .
ItEURIGE WAARNEEDIINGEN, WEGENS DE CRETINS, OF DL
IDIOTEN, IN IIET LANDSCHAP VALLAIS IN ZWITZERLAND . Door den Heer RICHARD CLAYTON, B rt .

(Ult de Memoirs of the Litter ry

L

M nchester.

Vol .

nd Philofophic l Society of
111 .)

heeft bet Menschlyk Gefl cht in vier onder.
fcheide kl sfen verdeeld, en
n elk deezer een ken .
merktekenend onderfcheid in de Ge rtheid toegefchreeven .
De Europ n en Americ n, de 4fric n en de Afi tier,
ontv ngen geregeld, zo ls men ult zyn flelzel fchynt to
moeten opm ken, een indruk v n de Lugtsgeileltenisfe,
die hun , io l ng zy leeven , byblyft, zo dezelve niet
verzw kt of geheel overmeesterd worde , door , in eene
zeer vroege kindschheid , bet Geboortel ud to verl ten (*),
Andere N tuurkundigen hebben eenen dergelyken gr d v n then invloed opgemerkt, in de vorming
en gefleltenisfe der Dieren , over 't lgemeen ; j eenigen.
ftrekten zelfs die heerfch ppy uit tot her Groeiend Ryk (t) .
De W rneeting is, in de d d, zeer oud . By
NIPPOCRATES treft men een, L ng Hoofdfluk
n , w rin
by h ndelt v n de Lugt, bet W ter, en byzondere Omft ndigheden , en
nwyst derzelver veronderflelde uitwerkzelen op her M kzel en de Driften des Menschdoms (§).
INNIEUS

nit

(~) BUFFON, Hist. N turelle de l Gener tion des 4nim ux.
(t) WILSON, on the Influence of Clim te on Pegget hle nd 4ni.
n l bodiis.
(§) Seq. III. p. 28o . Ed . FoFsu.
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Dit gevoelen , hoe eerw rdig door de Oudheid, heefb
men onl ngs beftreeden, en het bel chlyke ingeroepen,
om deeze itellingen to wederleggen, tegen welke bondiger
xedenk veling l, h re kr gt fcheen gefpild to hebben .
N r welke ook de twyfelingen v n hedend gfche Sceptici,
of de Voorflellen v n l tere Wysgeeren, snogen weezen •,
Been bewys k n 'er in 't midder, gebr gt worden tegen
cen voor 't oog zigtb r verfchynzel . Tegen de zod nigen, die de uitwerkzels v n pl tslyke oorz ken loche.
xien, en den invloed v n byzondere lugtftreeken ontkennen,
sn g men lleen de Cretins v n P ys de V ll is rvoeren .
Een foort v n Weezens, 't is w r, verheeven boven do
Dieren ; doch, in lle ©pzigten, beneden hun eigen gefl cht .
Zonder eerie voor fg nde'kennis , wegens derzelver her1 omfle , ou een Vreemdeling in verzoekit g komen , oni
hun
n to zien , voor een onderfcheiden en l ger foort
v n Weezens, en een tisfchenfch kel in de keten tuskhen
den Mensch, en diens misvormden beelds , den Our n .
t.Jut ng. De befchryving door LINN/EUS , enz. v n dit
Dier gegeeven, m g, met weinige uitzonderingen , op den
Cretin worden overgebr gt ; en die v n den Fr nfchett
PLINIUS, gelyk men den Gr f DE• BUFFON getyteld heeft,
geeft eene nog treffender gelykheid
n de h nd .
Het L ndfch p , w rin deeze Weezens voorkomen, i~
in V ll is, en h lt omtrent dertig mylen in de lengte en
ncht in de breedte . Omftreeks Sien zyn zy zeer veelvuldig ; dock llermeest komen zy voor, tusfchen de Bruggen
v n St . M urice en Ride . Eenige weinigen treft men 'er
n to wederzyde en
n elk uiterfte ; m r d n verdwynen zy llengskens .
In denzelfden worm ls de rest
des Menschdoms gegooten, hebben zy, zeer zeker, dezelfde ged nte ; doch to vergeefsch zoekt men by hun,
d t Godlyke in 't menschlyk Gel d, w rv n de Dichter
fpreekt, bezield met A ndoenlykheid en fchitterende door
een flr l v n Verft nd .
De Gel dkundigen hebben voorgegeeven, een trek v n
bet inwendig Ch r cter to leezen op byk ns ieder gel d ;
een trek, welke de heerfchende neiging v n elk
nduidt .
Een bewys k n 'er , ten minften voor hunne flelling ,
fchoon men dezelve in de volfte uitgeftrektheid niet
nneeme, bygevoegd worden : w nt by den Cretin is het geniis des Verft nds onderfcheiden zigtb r . Elk zielsvertnogen fchynt bedwelmd . , et}, eene fzigtige verdooving
vertoont zich overduidelyk. Men moet egter toeftemmen,
d t,
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t 'er zich onderfcheidingen in de m lt v n Verft nd, en
verfchillende tr ppen, onder hun opdoen, v n volfl gene
duisternis tot verft ndige fchemering, en fl uwe glinftering
v n kennis. Eenigen hebben eene foort v n item ; dock
de do oven en flommen zyn veelvuldig : met weinigen zyn,
in de d d , niets meet d n dierlyke werktuigen, en ontbloot v n byk ns lien begrip en ndoening . W t hunne
geft lte betreft , vier en eene h lve vdet is de m t, w el .
ke zy doorg ns bereiken, en g n zy dezelve, zelden meer
d n eenige weinige duimen to boven . Hun gel d is bleek,
onged n, en w nkleurig ; en, beh lven ndere uitwendige
merktekens v n verft ndloosheid, hebben zy een zeer wyden mond , een dikke tong , en zeer breede lippen . De
N tuur fchynt hun ook zeer vroeg fneemende kr gten toegedeeld to hebben ; de Ouderdom treedt , ls 't w re, de
Kindschheid op de hielen . Zy fterven doorg ns vry jong,
en men heeft geene voorbeelden, d t zy tot den hoogftert
tr p des Menschlyken Leevens opklimmen . De drift tot
Voortteeling is de eenige drift die by veelen hunner ooir
opwelt, en d n werkt dezelve met meer d n gemeen geweld . Dezelfde wellustigheid Belt men v st d t gevonden .
words by eenige Apenfoorten , ls de B boon . Eenigen
zullen misfchien over deeze w rneeming glim} chen : m r
de N tuurkundige z l ftillt n by de overeenkomst, ter .
wyl de Zedekundige niet z l n l ten op to merken ,
ch t een Mensch , ls by een Sl f zyner eigene onbeheerschte driften wordt , zich vernedert tot den l gen
r ng der Dieren .
nziene v n de opgegeevene befchryving eens Cre.
Ten
n to merken, d t dezelve lleen p st op die
tins , ft t
bet in den volftrektften zins des woords zyn . In de Onderfcheidene Gr den fchynt de N tuur, op een geregelden voet , eenp rig to werken . W r zy het minst v n
zichzelve fwykt , gelykt de Cretin meest n r een wel.
gefch pen Mensch, zo in houding, grootte, ls in ge,
d nte, en is 'er ook een minder verfchil tusfchen den
leevensduur . Het herh ld gezigt v n zo veele ongelukkige
Weezens is ten hoogften
ndoenlyk en medelyden wekkend . D n, desniettegenf nde , fteekt 'er eenige troost
in de bedenking , d t zy zelven onbewust zyn v n bun
ongeluk, en d t 'er lle zorge voor hun gedr gen words,
welke hunne omft ndigheid toel t. Op zommige
pl tzen worden zy ngemerkt ls de Idioten, of Verft ndloozeu 2 in Turkyen ; op ndere, ngezien ls tot dit lut
voor-
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voorbefehikte Weezens , en de fl chtoffers v n de wr k
der Voorzienigheid, die bet overige der Gezinnen door
deezen wegens hunne zonden ftr ft . Beide deeze begrippen verzekeren hun, v n goedh rtigheid en opp sfing . In
't eerfte gev l zyn ze ~voorwerpen v n Godsdienftige,eerbiedenisfe ; in bet tweede beloont men ze uit d nkb rheid ; dewyl men hun lyden houdt voor een Zoenoffer
v n de zw kheden, runner Ouderen en Vrienden (*) .
Zo veelen deezer Ongelukkige Weezens byeen to vinden,
voor iets toev lligs
n -te merken , is onmogelyk, GeIl chten op Gefl chten v n dezelven heeft men gezien, en
fchoon derzelver get l in onderfcheidene F milien verfchilt,
beft n 'er eenige geheel en l uit dit r mpz lig kroost .
De N tuur moet, derh lven, bier werken volgens zekere
beginzelen , en beftuurd worden door v stgeflelde Wetten,
fchoon de eerfle nog niet bekend , en de l tfle nog niet
ontdekt zyn . 't Geen byk ns met eene wiskundige zekerheid bewyst, d t 'er eene N tuurkundige oorz k voor
deeze fchriklyke byzonderheid pl ts hebbe, blykt uit deeze gene omft ndigheid , d t eene F milie, v n op eenen
fft nd , in dit Gewest h r verblyf neemende ,, binnen
weinig j ren reden heeft om zich to bekl gen, d t, by
den nw s h rs gezins, die Verft ndloosheid, to vooren
by
Ik deed," fchryft de Heer nouttRIT , „ een reisje nt
pl tzen to bezoeken, w r de Inwoonders bet meest n
• bet ongem lf , v n monfter gtige kropgezwellen , onderhevig
• zyn . D r ziet men ze ls met verfcheide onderkinnen, die,
• v n den h ls f, de een boven de nder h ngen . 'Er zyn 'er
• die ze in de ged nte v n een kruis hebben : deezen *orders
• door de Inwoonders byk ns geeerbied, die, wel verre v n zich
• to verwyderen v n deeze ongelukkige Menfchen, of dezelve
• to vlieden, gelooven, d t bet een Zegen is, ls zy ze ontmoe• ten, of nit eigene beweeging in hun huis komen . Gelukkig
• bygeloof! dewyl hetzelve hun nzet tot d den v n goedertlejegens Menfchen, to meer to bekl gen, de .
• renheid en liefde
• wyl ze byk ns v n Rede beroofd zyn . Voorts zyn de Vrou• wen min fzigtig cl n de M nnen ; deeze I tf'en hebben een zo
„ fzigtig voorkomen ,, d t men 'er voor fchrikt ; hun rpr k ge .
• lvkt n r bet gekr s v n een R ve, en veelen kunnen vol• ftrekt niet fpreeken ." Deeze kw l belet bun niet voort to
teelen, en kinderen to verwekken d r n niet onderhevig ; zy
begint zich eerst to vertoonen met de vyf of zeq j ren . BouR .
•

die

RIT, Verh

l eener Reize n

de Tsbergen v n het Hertogdom St .

vole. , By den Drukker deezes, 1.

YNTImA,

uitgegeeven .

VERT .
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by h r onbekend, binnen weinige j ren, by h r gevonden wordt. Dit zelfde bewys heeft gelyke kr gt tegen her
gevoelen , d t dezelve voortgepl nt wordt door tvisfchenkomende Huwelyken met F milien , wier Voorouders ongelukkig in then r mp deelden . Het tegenovergeftelde v n
dit bygebr gte g t even zeer door ; een getuigenis, w rop ik of durf g n, heeft my onl ngs berigt, d t Cretin s
zich v n bier begeevende , en enkel onder elk nder trouwende , n
n , of ten hoogften twee , gefl chten , de
w nfchiklyke onderfcheiding, welke zy mede n men, ver.
looren .
Vreemd, in de d d, d t over een verfchynzel, 't welk
zo l ng befl n heeft , niets ftelzelkundig gefchreeven is .
Eenige j ren geleden is 'er , in de Koninglyke Societeit
to Lyon, een Vertoog, dit ftuk betrefl'ende, voorgeleezen ;
m r dewyl ik niet vend d t her ooit is uitgegeeven, zyn
de Leden lleen onderrigt geworden v ts bet gevoelen ,
't welk de Schryver, de Gr f DE MAURIGON, deswegent
omhelsde .
Ilet St tsbeftuur heeft 'er zich, in 't einde, mede be
ginnen to bemoeijen , en bet neemen v n eenige voorzorgen ngepreezen, w rdoor to hoopen is , d t bet get l
der Cretins z l verminderen . Veelen der deerlykst geftel.
den Worden th ns uit de M tfch ppy geflooten , en met
veel zorgvuldigheids opgep st in bet Hospit l to Sion ;
en hunne onderlinge Huwelyken , eertyds toegeft n onx
ndere ongelegenheden voor to komen, w rdoor zy tot
in bet oneindige werden voorgeteeld, ft t men th ns niec
Men geeft ook n uwkeurig gt op
l nger toe (*) .
de opvoeding der Kinderen ; en zy worden, op bet minfte :
teken v n eene overhelling tot dit Ongem k , in fgeleegene Bergoorden ter minne gezonden . Of eenige deezer
voorzorgen, of zy lle ite g der, gevolgd zullen worden ;
door h rtlyk to wenfchene uitwerkzelen, k n de tyd,, de
groote toetsfteen v n lle proefneemingen, lleen beflisfen.
In verfcheide befcbryvingen v n Zwitzerl nd, en byzonder v n dit gedeelte, heeft men zomtyds v n verre eetn
wenk over deeze byzonderheid gegeeven . Zommige losfe
en
(*) Volgens de nmerking v n BOURRIT , bier boven byge.
br gt, p t bet niet door , d t nit de Huwelyken deezer Lieden ltoos zulk j mmerlyk Kroost komt ; d n misfchien hebbe
men bier to letten op de onderfchcide gr deu dier kw le .
VERT.

314

WAARNEEMINCEN

en d r neergezette der kbeelden heeft men verfpreid 3
doch, over 't lgemeen, de z k gel ten, gelyk men die
vondt, de omft ndigheid enkel vermeld, zonder eenige
pooging
n to wenden om den oorfprong uit to vorfchen (*) .
Ik m k geen eisch op een grooter m te v n wysheid,
ik geef niet in 'tr minUe voor, een meerderen tr p v n
fchr nderheid en doordringendheid to bezitten ; doclr w g
bet eenige bedenkingen d r over
n to voeren .
Weinig flel ik in den invloed der Verbeelding v n de
Moeder op de Vrugt, 't geen zommiger Stelzel is . Zonder in het gefchil to treeden, hoe, of op welk eene wyze,
zulk een indruk medegedeeld wordt , z l ik lleen
n.
merken , d t bet een begrip is 't welk blykb r v n tyd
tot tyd voorft nders verliest ; en d t zelfs de grootite
yver rs voor 't zelve 't beft n , enkel in weinige gev llen, en onder zeer enge bep lingen, erkennen . De Cretins zyn l to veelvuldig om ze zulk een bep lde oorz k
toe to fchryven : en w t geft g voor oogen is, houdt
welh st op eene ftoffe v n verb sdheid of fchrik to wee .
zen ; derzelver menigte zou een uitwerkzel, 't geen zy nderzins zouden kunnen to wege brengen , tegenwerken .
De Vrouwen, d r to l nde, onder hun gebooren en op .
gevoed, merken ze enkel n, ls elk nder voortbrengzel
hl rs l nds, en, in de d d, wel verre v n 'er cenig byzonder gt op to il n , fl n zy verwonderd , ls een
Vreemdeling deeze Ongelukkigen met eenige n uwkeurigheid befchouwt .
N
(*) „ Tot dusl ng," fchryft de Heer BOURRIT, ter ngetoogene pl tze, „ heeft men deeze kw l toegefchreeven n bet
• flegte W ter, 't welk de Kinderen dronken ; d n bet blykt d t
• l et ndere oorz ken v n zyn . V n vroeg of worden de Kin.
• deren t . te . zeer overgel ten n hunnem fin k voor llerlei
• foorten v n .vrugten', vopr l K st njes, welke zy r uw onder
• de boomer eetGn . ,voor 't overige zyn de Wynen bier zo
• zW rr, en de lieden drinken 'er zo overm tig v n, d t de
• ineesten bet gebruik der Spr ke verliezen , zonder d t der
„, Rede to misfen : men heeft 'er gezien , die, v n Bruiloftsm lty .
• den komende, een zo dikke en belemmerde tong h dden, d t
• bet ltw d onherftelb r w s . Dikwyls geeven zy zich, n dee„ zeFeestn_i ftyden, en in de dronkenfch p, die 'er op volgt, n
„ 't volbren ;en der Huwelykspligten over ; dit heb ik v n een
• Geesdyken deezei L uds, zo kundig ls eerw rdig." VzrT .
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N eenige ndere oorz k verbeeld ik my bier to moeten zoeken . V n de Schryvers die v n de Cretins gew gen, hebben zommigen dit ongeluk toegefchreeven n de
veronderftelde oorz k der Kropgezwellen, zo gemeen by
veelen der Zwitzerfche Boeren, n mlyk, bet w ter 't welk
zy drinken, vermengd met Sneeuww ter en eenige Miner le Zelfft ndigheden , met bet zelve v n de n buurige
n
bergen fgefpoeld . D t de Cretins onderworpen zyn
Kropgezwellen, moet erkend, doch tevens opgemerkt worn ndere Inwoonderen ,
den, d t, deeze gemeen zynde
die oorz k , welke dezelve ook zyn moge , bezw rlyk veronderfleld k n worden, ook de oorz k to weezen v n de
Cretin ge . De Boeren v n hot Alpi/ehe Gebergte, v n Tyrol en veele ndere ftreeken in Zwitzerl nd, drinken w ter
v n byk ns dezelfde hoed nigheid, en itebben Kropgezwellen ; m r de Cretins zyn bep ld tot bet voorheen ugeduide L ndfch p, en, indien men ze op ndere pl tzen
ontmoct , ontft t zulks enkel d fuit, d t zy met hunne
Ouders v n d r n elders verhuisd zyn . Deeze veronderftelling blykt d n ook zonder v sten grond
ngenomen
to zyn , en 't geen then 'er op bouwde verv lt .
Anderen h bben in de Lugt de eenige oorz k v n dit
Ongem k willen zoekn_n . De Lugt is zeker in die L ndftreek
ongezond . Zy worden in eene foort v n kom, vervuld met
uitd mpingen v n de Rhone en de omliggende Moer sfen,
en de wederk tzing der Zonne v n de omliggende gebergten, die byk ns toppuntig ft n, veroorz kt ; een D mpkring , zonderling v n wegen de Vogtigheid en de HetTe Sion, in 't byzonder, zyn de Hnizen, dikte .
wyls, tot de tweede verdieping, vervuld, met een dikken,
heeten, ilymerigen d mp ; .en bet Lich m is, geduurende
de Zornerm nden, in een rieer d n gewoonen fl t v n
uitw feming. Dit veroorz kt n ruurlyk eene verfl pping
en werkloosheid, die bet menschlyk geftel verzw kt ; bier.
mede g n de gewoone gevolgen, verreg nde rmoede en
morsfigheid, gep rd . Deeze z mengevoegde uitwerkzels,
op hot menschlyk Lich m, zou men vrugtloos betwisten ;
m r, hoe zy de Gefl lte kunnen verkorten en hot Verft nd
verftompen, tot zulk eene m te ls in de Cretins, v lt bezw rlyk to verzekeren .
Of men eenig n der licht konne bekomen nit de ontleeding v n een Cretin, is een tot Dog met to werk geftelde
proeve . Urn 'er eenige kundigheid nit op to doen, moest
men zich Diet bep len tot ein enkel voorwerp ; m r die
A
be.
DIENG . 1791 . NO . 8-
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bewerking uitfrekken tot lle verfcheidenheden „ v n het
oogenblik of d t de Ziekte zich eerst openb rt tot den tyd
d t dezelve den hoogften tr p beklirnt. Eenige poogingen„
d rtoe ngewend, heb ik vernomen d t mislukt zyn, en
zy zullen Reeds vergezeld g n met zw righeid en eenig
gev r. De guide fleutel v n PHILIPPUS v n M cedonie z l
bier het gr f niet ontfluiten ; en de fchennis v n het regt der
Begr fenisfe z l men Reeds ls een der grootite misd den
nmerken .
Weinig ophelderings zullen wy kunnen verkrygen omtrent
dit Stuk uit de N tuurlyke Gefchiedenis des Menschdoms ;
dock , onder de verfcheidenheden des Menschlyken Gefl chts , vinden wy de Dondos of Afric nJche Witte Negers ; de K kerl kken of Ch cre ls v n Afi ; en den Bl f rd
of Mitten Indi n, op de L ndengte v n D rien : lien deezen hebben eenige byzonderheden , be ntwoorderide
n
die, w rdoor de Cretins zich onderfcheiden . De Dondor
zyn 't lgemeenfie to Congo, Lo ngo, en Angol , en de K kerl kken op de Eil nden v n _7 v ; m r dewyl zy niet
veelvuldig voorkomen , heeft men ze ngetnerkt ls eene
fpeeling der N tuure, en toev llige voorbrengzels (*) . V n
de Witte Indi nen , op de L ndengte v n D rien, wist
men in Europ weinig voor 't J r MDCLXXX, fchoon
n CAREL DEN V , 'er eene
CORTES , in zyne Brieven
befchryving v n gegeeven h dt (t) . De geft lte v n den
Don.
(+) 't Is nogth ns opmerkelyk, d t deeze Speeling der N tuure
op de Eil nden v n I v zich tot de A pen heeft uitgeftrekt .
De Gouverneur v n B t vi h dt 'er een of twee TTitte, hem uit
die Eil nden ngebr gt, fchoon zy nderzins lle in d t Werelddeel zw rt of bruin zyn . De [-leer sUTTERKUPER, en de Heer mEsSA, de W ter-Fisc l, vertoonden ze
n een myner Vrienden . Het
ngezigt w s melkwit , de oogen w ren rood , en zy h lden
tusfehen de twee en drie voeten in de hoogte .
(t) LAS CARTAS UE DON . HERNANDO CORTEZ de Id Conguiff
de Mexico l Emper dor . Ze zyn in 't L tyn vert ld , en to
vinden in de Verz meling v n HERVAGIUS , onder den Tytel ,

F . CORTESII, de Infulis nuper repertis N rr tio d C rolum Quin.
V n deeze Brieven is eene Nederduitfche Yert eling,
turn .

in twee Deeltjes, by den Drukker deezes, I. YNTEMA, uitgegeeven , w r men de bier bedoelde byzonderheid op bI . 99, des
1 . Deels, ntreft . CORTEZ vondt ze onder de zeldz me en gedrochtlyke Dieren, door MONNTEZUMA verz meld ; doch , gelyk RoBERTSON in zyne Gefchiedenis v n Americ
, H .- 1) . bl . Io2, to
tegt opmerkt, vermids de ui gc des Mexic nfchen Ryks zich uitRrA
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Tndo, den K kerl kke en de n Witten Indi n (*), komt in
veele opzigten overeen met die v n den Cretin in P ys de IT l.
l is, en derzelve • geheele voorkomen duidt eene verreg nde
n . Derzelver gelykheid , in veele ndere
verzw kking
hoed nigheden, fchynt eenig gewigt by to zetten, fl n de
veronderftelling v n cen foortgelyk gebrek in derzelver vorwing. A n zw kheid des Gezigts zyn zy lle eenigerm te
onderworpen ; Doofheid is een nder gebrek meer of min
by bun pl ts grypende ; lien leeven zy kort ; lien hebben
:.y dezelfde fch rIche bedeeling v n verff ndlyke Vermogens .
Veel is 'er gefchreeven over de Zw rte Kleur der Nege .
ren (-j-) , en , zints eenigen tyd, f}reed het eene Stelzel
tegen bet nder, gelyk de ondeelb re Stofjes v n EPICVR us . W r
n de ongefteldheid, die de verfcheidenheid
in den Neger voortbrengt, ook n zy toe to fchryven, dezelve k n misfchien eenige betrekking hebben tot die, welke
eene ver ndering , byk ns zo fferk , veroorz kt in de
Menfchenliort in V il is. De Heer MICHEL , een M n
v le n m in de Ontleedkunde to Berlin, heeft in een zy
ner Brieven gefchreeven : , Gy bemerkt d t de Kleur v rl
„ bet Z dvogt in de Zw rten verfchilt v n die des Z d• vogts by de Bl nken . Gy fchryft n de ver ndering
• v n d t Z dvogt de kleurver ndering v n zw rt in wit
„ toe ; indien men d rby voe t , de verfchillende keur,
„ hunner h rsfenen, v n him bloed, en de ffoffe die hun
,, op ,
itrekte tot de L ndfch ppen grenzende n de L ndengre v n D .
r zy, n r lien fchyn, v n d n gekomen zyn . VERT .
(*) WVegens een IM'tten Indi n, zie men BurnoN, Hist . N t,
de l'Home. DAMPIER'S Voy ges, Vol . 1V . p . 252, en Mel nge de
Litter ture, Toni . I . , w r VOLTAIRE eene zeer n uwkeurige
befchryving gegeeven heeft v n een hP tten Indi n, in den J re
Voorts moeten wy onze Leezers,
1744 to P rys gebr gt .
om meer byzonderheden des ng nde , to rug wyzen , tot de
W rneemingen over de Albinos of Witte Menfclzen , door den
Heer ARTHAUD, die wy met eenige A ntekeningen d rtoe betrekkelyk gepl tst hebben, in bet V . Deels 2de Stuk, onzer Nienwe
rien, w

Algem . V derl. Letteroef ningen, bl . 199 .

VERT
SANCTORIUS, MALPIGHI, ALBINLS, RUYSCH, HALLER
WINSLOW en HEISTER . TowN's Letter to the Roy l Society . -list,
I'Ac denzie des Sciences 1702 . Disfert tion de Monf. BJ,RRERE .
7r ite de Monf. LE CAT . ZIMMERMAN, Geogr ph . Zoolog.

(t) Zie

de

incites de 1'Ac denie ds Berlin.
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„ opperhuid uitm kt, z l men zien, d t de uitwerking
„ die de Negers bl nk doet worden, grond heeft, in eene
„ ver ndering v n de weezenlykfte vogten des Lich ms ."
Deeze Stelling, voor w r
ngenomen zynde, z l het
nog een voorwerp v n N tuurkundig Onderzoek blyven ,
hoe deeze weezenlyke ver ndering wordt to wege gebr gt.
Lugt , W ter, Voedzel , Werkloosheid en M,)rsfigheid ,
kunnen kr gtig werkende oorz ken zyn, en zy worden ongetwyfeld f}erker ls zy vereenigd werken, ook w nneer zy
een nw s v n fterkte gekreegen hebben, door derzelver
nhoudende werking, in een t ng verloop v n J ren op de
nit elk nder voortkomende Gefl chten .
De Lugt is op
de geheele L ndengte v n D rien, buiten tegenfpr k, ongezond, en, 't geen beflisfend fchynt omtrent derzelver invloed , is het bekende gev l, d t de Negerinnen , nit Afric
n C rth gen en P n m overgevoerd, w r de Lugtsgefeltenis llerongezondst en de uitw feming verb zend
perk is, meer Witte Indi nen ter Wereld brengen, d n in
eenig nder gedeelte v n de Nieuwe Wereld.
Dezelfde oorz ken geregeld werkende, m g men vr gen , of zy niet eenp rig dezelfde uitwerkzels hervoort.
brengen . M g men, om de zw righeid op to losfen, niet
in bedenking neemen, of de vogten, v n zekere perfoonen,
zich niet in een onbekenden ft t kunnen bevinden, die de
Ged ntverwisfeling bevordert?
Voor hun, wier Studie hun opleidt, om het Menschlyk
geftel n to fpeuren, met de ongefteldheden, welke d rin
gevonden worden, is dit onderwerp v n ngelegenheid .
Wy zyn veel, zeer veel, verfchuldigd,
n den rbeid v n
groote en gele,°rde M nnen, geduurende deeze l tfte Eeuw ;
m r, niettegenft nde de groote en fuelle fchreden welke
zy in lle v kken v n Weetenfch ppen ged n hebben, blyft
'er nog veel onbetreedens over . Een wyd veld ft t'er open
tot ontdekking v n de Menschlyke N tuur, en de N komelingfch p z l misfchien ontdekken , 't geen wy to vetgeefsch hebben poogen to ontwikkelen .
D $
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oo komt d n de fchitterende w rme Zomer , met lle
zyne pr cht en heerlykheid ten voorfchyn ; fiert en
vervrolykt ooze Velden ; en doet zich, tot in de diepite
in-

DE ZOMER .

349

Ingew nden der N tuur, gevoelen . Hy komt - met
eene ftoet v n verfrisfchende Winden : de to rug wykende Lente heeft fged n ; wendt, h re v n fch mte bloozende k ken, v n zyn bl. kend gezicht f; doch n her koesA rde en Lucht leveren zich, gliml chende,
tereude bewind h res opvolgers over . Welk een
ontz glyk welk een verb zend, W ereld- wentelend
vermogen is her, d t lle de beurtwi~felingen , v n het
onmeetb re Heel l , in fl ndt houdt, en --- doet be- .
klyven ! A nbiddensw rdig is de M gt v n die Alvolm kte H nd , die her g ntfehe gev rte in een juist
evenwicht houdt ; --- welke lle die groote, die
on fmeetelyke ligh men, ltoos, ---•- in huune bep lds
door deezen hunnen gerekringen k n houdeR ; en,
gelden loop, de beurthoudende omwenteling der J rgetyden to voorfchyn doet komen ! Hoe
ngen m zyn de
De N cht liceft zyn koct bewind
Zomerd gen !
reeds fgelegd, en is, n uwlyks, in de voetft ppen
b y ziet den ngen men
v n den d g getreeden , of
Morgenflond met een il uw fcheenlrend licht , l ngs de,
met purper, blinkende oosterkimmen, nbreeken : tot d t
de Zou , met h re M jeflueufe vertoning , begint to verfchynen, zich verder uitbreidt,, ten Wolken
doorbreekt, de fch duwen opheldert, en - den
itu, met flerke fchreden, wykenden N cht, ten eenem ngen me D g dringt
le doet verdwynen . De
hierop fnellyk door, en Belt, voor her verl ngend oog des
nuchteren L ndm ns, her uitgetlrekte veld ten toon.
De v n D uw bevocbtigde Rots , en de toppen der Bergen, glintieren op her eerfle morgenlicht ; --- de zoetluidende Eenftemmighcid, v n 't Gevogelte, kondigt de
n ; terwyl - de
ontw king der Algemeene N tuur
Bosfchen, v n de vereenigde, en n tuurlyke Z ngen,
dier kunflelooze , en , v n veinzery vervrecinde fehepfelen, --- wederg lmen . De vergenoegde, volvrolyke Herder verl t zyre , met Mosch begroeide, flulp ; -die Wooning d r hy, v n 't fl dsgewoel ontheeven, in vxede, eene flille rust geniet : by dryft zyne t lryke Kudden,, uit den mufen ft l, en geleidt hen,
in 't jeugdige en verfche kl vergroen . D n dit is 't niet
lleen : --- de lles koesterende flr len der Zon bep len zich niet, enkel, n 't oppervl k der verleevendigde
A r le , die met Heuvelen V leien , en -- digte
Bosfchen, verfierd is ; h re kr gtige flr len dringen, zelfs
A 3
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tot in de diepile ingew nden der A rde, neder,
ter
d r lle overheerlyke en nuttige foorten
pl tze ,
v n Mynftoffen gevormd worden .
V nhier de blinkende Aders v n 't glinflerend M rmer, - w rdoor men den luister der Vorflelyke P .
leizen ziet vergrooten :
v n hier
de gereedfch ppen des nyvren H ndwerkm ns ; --- de fchitterende W pens des Oorlogs ;
en
lle die dierb re Met len, welken de Volken
n elk nderen fuoeren, en, -door den Edel rtigen Kooph ndel, eenen g ntfchcn kring
v n N tien , ls 't w re , in gouden ketenen fl n .
Het is , door de uitwerking v n die zelfde w rme ir len, d t bet, voorheen, jong kruipend gewormte, nu, -met vleugelen verfierd, door de dunne lucht wordt voortgedreven ; zy komen, nit elken verborgen hoek, d r zy,
geduurende den Winter ,
ls dood fcheenen to liggen ,
th ns to voorfchyn ; l tende hun eertle wezen , in hunne
gr ven, om --- een foort v n nieuw befl n n to neemen . En
hoe veele ontelb re zod nige en ndere
Infecften komen 'er tr pswyze to voorfchyn ! de N tuur is
vol v n eene verb zende menigte Diertjes , welken de
Wyze V der der N tuur, door zyne onn g nb re Alm gt
en Goedheid, bet leven en de beweeging inbl st ; die,
..elk in zyne foort, tot nuttige einden gefchikt zyn . J wilde ik lle de uitfleekende byzonderheden v n den Zow r
tner fcbetfen,
w r zoude ik beginnen !
eindigen ?
A nfcltouw dus menigwerf , 6 ! Sterveling ! lle de
heerlykheden v n denzelven ; en bloost v n fch mte, gy fpotters ! die de oneindige Wysheid v n den grooten
Schepper durft bedillen ; ls of by jets to vergeef , of tot eenig on nmerkelyk, en
met verw •o nderensw rdig, einde, gefch pen h dt! --- Hoe durft -- de l .
ge, •--- de nietige -- de trotfche onwcetenheid de werken des Allerhoogften, ls niet wys vcrkl ren! d r de
minften egter onder dezelven de enge perken , v n hun
bep ld verft nd , verre to buiten gn t .
A nbid
veeleer bet ontz ggelyke v n Gods groote werken .
indien nnze zw kke toonen v n men Lof, d !
Veld dig Befluurder der W ereld ! zwygen,
of,
onder het uitfl melen v n dezelven , bezwyken mogten,
zoo zouden de werken uwer h nden zelven
eene lgemeene ftem v n liefdle , en d nkerkentenisfe ,
nhcftot in bet diepfte der onbewoonde, en
fen ; .-on-
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ongen kb re Wouden , zoude men uwe werken uwen
1\T m hooren uitg lmen
en uwe m gt verlleerlyken ;
terwyl ze uwen roem , door de Wolken , doen wederklinken ; ls zynde gy de cenige oorz k v n lles w t
bet t ; des ook lles loffe hebbe , om d nkb r nit to
roepen : het A rdryk is vol v n uwe goederen !
Och !
d t wy wys w ren ! d t wy , 6 Heere ! lle uwe onn g nb re betuuringen opmerktcn , en ,
verfl: ndiglyk
letten, op 11e uwc verhevene OV :rl en !
Den

22
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J. V . D.

OORSPRONGLIKE BRIEVEN UIT SPANJE DOOR EEN REIZIGEtt GESCHREEVEN ; BEHELZENDE DE GESCHIEDENIS VAN DON
ALONZO, OF DEN EDELEN KLUIZENAAR .

(rervoig

v n bi. 267 .)

Z E S D E B R I E F.

ili dlrid, Aug . I , 178-

einig d gen v66r bet vertrek deezer twee jonge Sp nfche
W
Rldderen, v n
ftelde d-, M rquis
hun
voor, bet verm k v n cen Wilde-Zwynen J gt to neemen ; een
Sicilie,

DEL SPINOLI

geliefde uitfp nning des Sicili wifichen Adels . LEONORA, die v n
h re vroege jeugd bet p rdryden geleerd, en menigm l h reg
V der op dusd nige J gtp rryen vergezeld h dt, zou v n de p rty
weezen . Als zy boschw rds reeden, hieldt zich Don MIGUEL
u de eene en Don ALONZO n de ondere zyde v n deeze Juf
frouw ; beiden wren zy even zeer in hun fchik, en zogren den
tyd door ngen me gefprekken, onder den weg, to korcen, tot
d r zy de .j gtpl ts bereikten .
Zy reeden dus voort, zonder d t eenige denkbeelden v n j loufy hun genoegen verbitrerden . De gting, welke zy elk nder
toedroegen, die n de zyde v n Don MIGUEL groorlyks vermeerderd w s, zints zyn Neef hem v n den fl g des 31 ors verlost
b dt, verb nde lien w ntrouwen . In lle ndere opzigten, be
h lven hunne geneigdheid voor LEONORA, greebp'er tusfchen hun
eene volm kte on gterhoudenheid pl ts ; dock ten lien n,
ziene bew rde elk zyn geheim . In de d d, ALONZO Wist niet,
d t her genoegen, 't welk by fchiep nit het befchouwen dkr
Schoone , tot Liefde opklom , en h dt by nimmer in zyn h rt
eenige verw gtingen ten h ren opzigte gekoesterd . De oplettenheid, welke by h r betoonde, fcheen hem zelfs en zyn Neef
niets meer d n de G l nterie, welke ieder Sp nj rd in 't byzyn
A 4
ge-
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eener D me in gt neemt . Zy reeden, derh lven , z men, vrolyk
koutende, zonder eenig intnengzel v n j loufy.'
N uwlyks w ren zy in bet Bosch, of een Wild Zwyn, v n
eene verb zende grootte, kw m uit zyn leger to voorfchyn , en
werd heftig door de Honden n gezet . Donn LEONORA, die bet:
n geen moed ontbr k, zette bet n , en w s welh st de voorile
v n de geheele J gtp rty. De twee jonge Sp nj rden poogden
elk nder voorby to flreeven,en zich n st h r to houden ;n yvcr,
fchoon vry v n lle bitterheid, vervulde hunne boezems .
Terwyl zy dus driftig bet fchuimbekkend Beest n zetten ,
kw m bet Zwyn, door een korten toeg ng, fchielyk toefchieten
op de voorflen der Vervolgeren, en viel woedend n Op LEONORA's p rd . Dit moedig Dier fprong to rugge ; doch week niet
ver genoeg om een beet der fl gt nden to ontg n, welke de ze .
nuwen v n een der gterpooten zo diep wondde, d t bet p rd,
niet l nger m gtig om to fl n , ter rde viel.
Don MJGU&L, bet gev r ziende w rin zyneMeestresfe zich bevondt , door de beweegingen v n bet gewonde p rd, fprong
v n 't zyne f, en h r gelukkig, zo ls zy viel, in zyne rmen
v ttende , zette by h r op h re voeten neder. Dit nogth ns
zou weinig tot h re behoudenis gediend hebben, h dt ALONZO
niet , op 't zelfde oogenblik , onverfchrokken , zich tusfcheu
deeze Schoone en het Wilde Zwyn gefleld , 't geen met voile
woede op h r fkw m, en h r, dewyl zy bet niet kon ontwyken , eene doodlyke wonde zou hebben toegebr gt ; m r de
moedige jonge Sp nl r •d , v n zyn p rd gefprongen, om met
to meer zekerheids bet Zwyn tegen to g n , zette zyn Zwynen.
fpeer in zulk eene rigting, d t bet Beest dien in den mond liep,
en zich getluit vondt in zyn v rt . Onbeweeglyk flondt by in
die bonding, terwvi bet Zwyn to vergeefsch poogde zich los to
wringen, tot de M rquis met eenige j gers opkw m ; en bet
werk, door ALONZO begonnen, voltooide .
Donn LEONORA bed nkte den jongen Gr f _zeer heleefd voor
den dienst n h r beweezen ; m r toen zy zich tot Don ALONZO
wendde • om h re d nkb rheid to betuigen, voor de behoudenis
v n de woedende t nden des Wilden Zwyns . bloosde zy , en
drukte zich tl melende nit . De M rquis bed nkte hun beiden,
op 't b rtlykst, met verzekering, d t dit moedbetoon hun ltoos
dierb r by hem zou m ken . Een ongev l, 't welk zo dcerlyk
n de J grp rty, en
h dt kunnen floopen , m kte een einde
my keerden weder n bet P leis v n den M rquis .
Deeze ontmoeting deedt de hoog gting die de Schoone Sici~
li ne n ALONZO toedroeg, merkelyk vermeerderen, en vergrootse bet vergelykend onderfeheid tusfchen dien iongen Ridder cn
diens Neef. Zy merkte hem th us n ls de Behouder v n h r,
leeven, eti wenscbte, d t de Hetnel over h r toekomend lot zod nig mogt befchik'zen , d t zy in 't gev l kw tne , om h re
d nkb rheid door de tederite ndQenitlgen to betoonen . -y
Docll
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Doch dit w s een wensch n welken zy geen hot durfde vie .
ren ; die blinde onderwerping, welke de Vrouwlyke telgen v n
edele F mili n in Sp nje n den wil der Ouderen betoonen, en
de volftrekte,gfh ngelykheid v n denzelven, w rin zy opgevoed
svorden, ftelde h r in fb t om eeue hoop to onderdrukken, welke n h r V dcr niet ngen m zou kunnen weezen : zy z g
den d g v stgefteld tot liet vertrek v n den Perfoon, dien zy boven lien beminde, met eene fchynb re bed rdheid n deren .
Toen de jeugdige Vreemdelingen v n h r ffcheid n men, out.
glipte h r een zugt, v n w rmer oorfprong d n v n Vriendfch p .
Don MIGUEL zette die met de fbreelendc : hoop eens Minn rs, op
h re rekening. Hy h dt even to vooren den M rquis verzekerd,
d t by nooit zou ophouden met zyne fchoone Dogter to beminnen, in r d t by, overeenkomilig met bet voorfcbrift v n den
M rquis, by zyne wederkomst in Sp je, de toeflemming zyns
V ders, w r n by niet twyfelde, verworven hebbende, terftond
P Sicilie zou wederkeeren, zich voor hem nederwerpeu, in de
hoope v n desgelyks de zyne to verkrygen . Hy verzogc dien
Edelm n, op bet ernftigst, in dien tuslchentyd geene befchikking to m ken over de h nd zyner Dogter . Don JUAN wilde
hem geene volkomene toezegging fchenken ; dock liet zich genoeg nit oni den longen Gr f to doen helluiten, d t die Egtver.
bintenis hem niet ongev llig zou weezen .
Don ALONZO veriiet, met grooten wederzin, eene pl ts, w r
by zo veele genoeglyhe d gen gelleeten h dt, en zugtte, even
ls LEONORA ged n h d, zyns ond nks, w nneer by h r verliet . M r, zo r s by getreeden w s in de G lei, die hun n 't
v ste l nd zou voeren, verdween elk n rgeestig denkbeeld ; by
betoonde zich geheel opgeruimd ls voorheen, lleen denkende
om bet verm k en bet voordeel, 't geen hem w gtte uit bet bezoeken v n verfcheide Iloven in It lie .
De jonge Gr f, die geen verm k kon vinden , d n in de herinnerende befchouwing v n Donn LEONORA's bev lligheden, en
geene verw gtingen kon koesteren, hem zo
ngen m ls bet
botvieren n zyne hoop en wenfcben, bleef een geruimen tyd in
die droefgeestige hiim, welke hem bev ngen h dt by bet fchei .
den v n LEONORA . Don ALONZO boertte met zyne ernsth ftigheid,
dock kon hem 'er niet v n fhrengen .
Tot nog h d by zyne geneigdheid voor LEONORA by zyn Neef
bedekt ; eene bedekking, niet ontft nde nit m ngel n vertrou .
wen , of eenige vrecs v n in hem een Medevryer to zuilen vinden ; m r lleen nit een wederzin, w rv n by geen reden wist
to geeven, om cone Liefdedrift to erkennen, die ls nog geene
voldoening kon erl ngen . Afweezigheid , nogth ns , eeu Vertrou ;veling noodig m kende, by welken by zyne bekommernisfen mogt uitboezeinen, het eenig verm k, 't geen een Minn r
in 't fweezen v n 'bet voorwerp zyner Liefde k n fin ken, to genieten, bet Jpreeken v n zyne Meestresfe, n rn by de eerfte gele .
A ~
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legenheid, n d t zy zich to N pels bevonden , w r, otn met
verrukking zich nit to l ten, over de G stvryheid v n den M rt
quis DEL SPINOLI, en over de bekoorelykheden v n Donn LEO24011A .

Don ALONZO vereenigde zich gereedlyk met hem om die beie
de to pryzen, en toen zyn Neef hem zyn oogmerk to verfl n
g f, om by de t'huiskomst zyns V ders verlof to vr gen, tot
bet ten Huwelyk verzoeken v n LEONORA , w rtoe de M rquis
hem eenige hoope v n een` gelukkigen uitfl g gegeeven h dt ,
gevoelde Don ALONZO geen deer on ngen me gew rwordingen,
die uit j loufy opwellen,'bf eeisige neiging om hem in den weg
to weezen • Schoon by de beminnelyke LEONORA hoogst bewonderde , en de tederile
ndoeningen gevoelde, w nneer by h r
zich voor den geest flelde, kon by de Liefde, welke hem vervulde, niet v n Vriendfch p onderfcheiden ; by begreep dus ,
d t by in ll t zou weezen, otn, met dezelfde bel ngloosheid,
dezelfde onfchuldige hoog gting h r toe to dr gen, w uneer zy
de Egtgenoot zyns Neefs wierd .
In deeze gefteltenisfe bleeven zy beiden , tot hunne weder.
lzomst in Sp nje , verh st door eene gev rlyke ziekte des on.
den Gr fs VAN CALVATARA,' eenige m nden voor den tyd tot
bet voleindigen v n hunne reis bep ld . De twee Ridders, die
zich re 1Wif n bevonden , toen zy deeze ontrustende tyding
kreegen , fpoeden n hun V derl nd ; doch d r komende , w s
de oude Gr f reeds overleden .
'Don MIGUEL betreurde zynen V der, gelyk een Kind bet mt,
't welk zynen V der gt en bemint , en Don ALONZO, wien de
Gr f ten V der getlrekt h dt ,' bet lde eene fch tting v nope
n diens n ged gtenisfe. M r dewyl de
regte d nkb rheid
jeugd bet leevenstydperk is , w rin de droefenis geen bezit
v n bet h rt neemt voor eenen geruimen tyd , n m de by beiden welh st f, en ver nderde in een teder
nderken n dien
w rdigen M n .
De genegenheid des jongen Gr fs voor LEONORA hr gt niet
weinig toe tot bet fchielyker flyten zyner rouwe . Toen de
eerlle ontroering bed rd w s , en by die fchikkingen op zyne
huislyke z ken , welke zyne Opvolging, in 's V ders R ng. en
1Viiddelen, voor hem noodz klyk deeden worden, gem kt h dt,
werd by bed gt oni bet gewenschte Huwelyk to voltrek' :eu .
Th ns h d by v n V derlyk gez g geene'wederflreeving to dugten , en flelde v st, om , zo r s de rouw over zyn V der bet
toeliet , n Sicilie to g n ; niet twyfelende , of de verworven
R ng en eigen Middelen zouden lle tegenwerpingen v n den
M rquis DEL SPINOLI wegneemen .
Fly vcrzogt zyn Neef hem op reis to vergezellen ; deeze flemde bet gereedlyk toe . De volkomenfle en tederfte vriendfch p
vondt nog by hun pl ts, en, Jchoon Don ALOnzo DU de middelen v n zynen V der, Don GUSMAN CARDONA , bezittende, die
n
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n de bezorging des overleden Gr fs v n C LVAr ItA, tot n
zyne Meerderj righeid,toevertrouwd w ren, zyn eigen Luis be,
trokken h dt , digc by d t des jongen G,r fs in de St d Burgos
gelegen , vermiuderde die fcheiding hunne vriendfch p niet : zy
7l men dezelfde uitfp nningen , en w ren meest ltoos by den
nderen .
Don ALONZO , de gefteltenis v n zyn eigen h rt niet to regt
kennende, dugtte in geenen deele, d t 'er lets kw ds to w gten
ftondt , uit zyne tegenwoordigheid by de Egtverbintenisfe zyns
Wends : by twyfelde niet , of by zou in ll t weezen om in
diens geluk to deelen , zonder eenige on ngen me gew rwording to gevoelen ; by flemde gevolglyk toe, zyn Reisgenoot to
weezen . D n , by w s niet zo geheel bel ngloos in dtc fluk ,
ls by meende ; cene heimelyke neiging , welke by volm kt
n, en deeds hem verl ngen n
fehuldloos keurde, dreef hem
de gelegenheid, die zich nboodt om de beminnelyke LEONORS
nogm ls to zien . Zo bedrieglyk is bet menschlyk h rt !
V r wet ! gy ziet uit de lengte v n mynen Brief, d t ik
g rne n uwe nieuwsgierigheid voldoening fchenke .
C . D.
ZEVENDC BRIEF .
M drid, Aug. 28, x-8 nger tydsverloop, d n ik voorh d , myn w rde GRAFTON, beefs 'er pl ts geh d, tusfchen deezvu en myn voorndere pl tg nden Brief. Een reisje n
zen , is 'er oorz k v n . r'I r , zonder eenige verdere verdeedigirg to m ken, voor het op de pynb nk leggen ewer nieuwsgierigheid , z l ik voortv ren met de Gef, hiedenis des Edelen
Kluizen rs .
Don nCUEL kw m met zyn Neef ALONZO to dlesfi , en wer,
den door den M rquis DEL SPINOLI , die zich v n tyd,tot tyd
d r moest ophouden , met lle bewyzen v n hoog gting en
vriendich p ontv ngen . De goede ged gten, die by v n deeze
Ridder, h dt opgev t, w ren , fl nde hun fweezen , niet verminderd, by w s w rlyk verheugd, bun weder to mogen zien .
s niet min verblyd over hunne wederDonn
komst : ten minflen over die v n 6611 b nner. Niettegenfl nde
zy den indruk, welken Don ALONZO op h r h rt gem kt h dt,
geduurende bet eerfle bezoek , zorgvuldig bedekte , h dt by en
zyn Neef her Eil nd niet verl ten , of eene droefgeestigheid
benevelde h r geest, geene verm ken konden dezelve verdryven. Zy vondt bet meeste genoegen in eenz me w ndelingen ,
in den Hof b rs V ders , om lugs to geeven n h re zugten
en tr nen. In gezelfch p poogde zy nogth ns, cen veel verge .
E
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genoegder bonding n to neemen ; doch bet w s voor een op,
letteud oog ligt to ontdekken , d t de l th op h r gel t niet
uit bet h rt voortkw m .
Zod nig w s bet to Mesjmn getleld , toen de twee Sp nf ze
Ridders zich ld r op nieuw vervoegden . Eene fchynb re
bed rdheid w s
lles w rop LEONORA kou roemen ; dock
w nneer zy by h ren V der werden ingeleid , voelde zy h r
h rt ten fterkften ontroerd . Het genoegen , 't welk zy gevoelde in nogm ls den M n to zien , dies zy boven lle nderen
gue, onderging geen kleine vermindering , toen Don MIGUEL
h r door h ren V der werd voorgefteld , ls h r nft nden
Echtgenoot .
D-- jonge Gr f v n CALVATARA kw m by h r met d t
vertrouwen , (fchoon gep rd met eerbiedenisfe) 't welk do
bewustiieid v n genoegz me
ntrekkelykheden , orn w el. to
fl gen , inhoezemt. Zyne middelen zyn r ng , zyne hekw mheden , h dden de bykomende prikkel v n verw ndherd, zo
eigen n jonge Heeren , niet noodig om hem to verzekeren,
d t by geene weigering h dt to dugten ; zyn voorkomen h dt,
derh lven , hoe eerbiedig, niets v n de befchrooindheid, welke
w re Liefde inboezemt .
LEONORA ontving den voorfl g met lle mogelyke beleefdheid,
en , dewyl zy elk bevel v n h ren V der gehoorz mde, met
die onderwerping, welke lle' Sicili nfche Dogters v n zees
vroeg of words ingeprent, h dt Don MIGUEL geen reden om on ,
vold n to zyn over de ontmoeting.
Hoe veel verfchilde hierv n de eerfte
nn dgring v n Dcui
t,LOSZO . Hy yerfcheen Wet in LEONORA's tegenwoordigheid`,
n hefchouwde h r meer ryp gewordene Sehoonheid, die, zints
by h r l tst z g, een toeneemende v stbeid v n trekken gekreegen h d t_ , of zyn h rt begon to kloppen , en eene beeving
doorwoelde zyne geheele gefteltenisfe ; w ruit by bemerkte ,
d t, bet geen by dus l ng voor Vriendfch p gehouden h dt, in
de d d diep in 't h rt gevestigde Liefde w s . Hy u derde
h r , overzulks, met vry minder zelfvertrouwen d u Don MtGUEL, en eerbiedig op h re h nd nederbuigende, verborg by
bi zw rlyk de ndoeningen welke zynen geest beroerden .
LEONORA w s v n h re zyde niet min ontroerd. H r h nd
beefde , terwyl ALONZO dezelve drukte ; een leevende bios verfpreidde ziclz over' h r beminnelyk gel t, en h r h rt gevoelde
eene klopping, gelyk n die bet 1t rt h rs Mjnn gs bewoog.
Geltukkig, voor bull beide, w s de M rquis druk in gefprek met
c;en, jongen Gr f , om then eenige omtt ndigheden, den doo
zyns V ders betreffende, of to vr geu ; zo d t hunne wederzyd.
fFhe z menftemmende ontroeringen , voor nderen , ongemerkt
voorbygingen .
V n dit uur of, verfpreidde zich eene Droefgeestiglreid, over
bet gel t v n Don ALONZO , welke de opmerkiug zyns Neefs
niet
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Met kon ontfn ppen , en hem bewoog de oorz k to vr gen .
Jutst op dien tyd heerschte de Siroc , (cen hecte Zuidooste
wind, die, in zommige je rgetyden, op Sicilie w it, en veeleit
n deezen fchreef
in eenen kwynenden ft t duet verv llen ,)
d t die wind over,
by zyne ongefteldheid toe ; en zelfs n
en de hette gem tigd geworden w s, diende die wind ten voorwendzel. LEONORA, lleen , z g nit welken oorfprong die on .
gefteldheid voortkw m , en h dt zy vryheid geh d om h r :
neiging to volgen , zou zy b lzent in zyne wonde gegooten
hebben .
Toen de d g , op wellcen het bedoelde Htiwelyk voortg ng
zou hebben, n derde, vermeerderden de bekommerdheid en ngst
v n ALONZO ; en LEONORA z g denzelven to gemoete met een
tegenzin
n fkeer grenzende .
Schoon de oogen , tot nu toe , de eenige tusfchenkomende
middelen geweestw ien, w rdoor de Gelieven over elk nders
gevoelens konden oordeelen, w s derzelver nd iding niet mis
begreepen . Don ALONZO verftondt nit die v n LLONORA , d t
zy de ngebooden h nd zyne Neefs niet nv rdde , met die
gereedheid welke zyne eifchen op h re Wederliefde fcheenen to
vorderen : by d gt desgelyks, d t by nit dezelve een ftr l z g
voortkomen, die by op zyne rekening mogt pl tzen ; doch ten
zelfden tyde , kw m 'er con onverzetb re hinderp l by hens
op , die hem belette voordeel to doen met de ontdekking .
Kon by eene ged gte involgen, zo zeer ftrekkende , oni bet
geluk v n eenen, by hem zo hoogge gten en geliefden, Bloedverw nt om verre to ftooten ? Eer en Vriendfch p beideiu
wr kten het denkbeeld zelve .
Eer en Vriendfch p, nogth ns, zyn m r l to dikwyls zw k.
k e beletzels tegen den veel vermogenden indr ng der liefde .
De Stryd in Don ALONZO's boezem w s geweldig, en intusichen
n derde de noodlottige d g, die zyne hoope geheel ftondt of to
fnyden, binnen kort ; by verviel in een ft t v n vertwyfelende
Nlymering , die n uwlyks to befchryven is , en lleen geeven rd k n worden, door die v n zyne Zielsvoogdeste .
In deezen h chlyken toeft nd, kw men zy by toev l by den
n 't eiil,de des Flots v n den M rnderen in een Or njerie,
quis ; een fgezonderde pl ts die de fchoonfte gelegenheid g f
voor eenc nog gef :noorde ontdekking . --- De tyd, geduurende welken zy w rfebynlyk niet zouden w rgenomen worden ,
liet niet toe , die ft tlyke liefdeverkl iingen
n de eene , en
die weigeringen
n de endere , zyde to doen , welke doorg ns het voorfpel v n lle vry dien uitm ken ; n opregtlyk
de wederzydfche genegenbeid betuigd , en gelofien v n ltoosduurende Liefde ged n to bebben , voeren zy voort met bet
ber men v n middelen , om het n dereud kw d to ontwyken .
De eifchen v n Eer en Vrien fcii p
n zynen, en v n Kinderpligt
u i} reu, k r t , woogen zo ligt le ten pluim in de
fch .

rosy
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fch le , gelegd tegen die heftige, diepgewortelde en v n zeift
opgewelde, Liefdedrift , welke zy nu erkenden voor elk nder to
voelen, en welker floorenis zy zo zeer vreesden .
A ngefpoord door de dringende omfl ndigheid , w rin zy
verkeerden , flemden zy overeen bet Eil nd to verl ten by de
eerfle gelegenheid, welke zich opdeedt, en een L nd to zoeken,
w r zy , vereenigd door onverbreekb re b nden, bot mogten
u die Liefde , welke zy voelden niet to kunnen bevicren
dwingen .
Deeze ffpr ken gem kt zynde, beg f zich Don ALONZO n
de H ven , om to onderzoeken of 'cr een Schip zeilree l g .
Gelukkig vern m by , d t 'er een Feloek met bet n ste hoog
w ter n bet Eil nd M lt flondt to fl.evenen . N rdein l de
pl nts , werw rds zy zouden g n , geen fluk v n keuze w s,
en 'er geen tyd to leur mogt loopen, fpr k by met den C pitein
f. om hem, nevens een Vriend, n n boord to neemen ; en ortt
zich v n geheimhouding to verzekeren, bet lde by den C pitein
ryklyk vooruit , met belofte v n eene goede vereering , ls de
reis volbr gt zou weezen .
Hoe hierv n kennis nn LEONORA to geeven , ging met zw righeden vergezeld ; doch een veelbeduidende oogwenk een n.
der mondgefprek , ter voorgemelder pl tze, verworven hebben
de , fpr ken zy d r f, d t zy, in M nsgew d verkleed, hec
buds h rs V ders zou verl ten ; lleen vergezeld v n eene ge=
trouue Dienstm gd even zo vermomd , en hem
n de H ven
ontmoeten , omtrent den tyd d t bet Huisgezin to bedde ging ,
't geen juist de tyd w s , d t bet W tergety tot bet vertrek
diende .
Alles fl gde n r wensch v n Don ALONZO en LEONORA , zy
kw men, zonder ontdekt to worden, n n boord, en d r de zei.
len reeds byflonden, w ren zy fchielyk nit bet gezigt des l nds .
Toen de morgenflond
nbr k , bevonden zy z ch buiten de
Golf v n Mecfin , en zetten, met een gunfligen Wind, koers n

M lt .

De
ndoeningen, welke op dien tyd de gemoederen der Gelieven vervulden , to befchryven, is eene onuitvoerb re t k .
Bet vooruitzigt v n, binnen kort, zich to zullen bevinden op
eene pl ts , w r zy vryuit de neigingen v x hunne h rten
zouden mogen opvolgen, vervulde bun met een genoegen , 't
geen zy nooit in die inn te gefin kt h dden ; doch deeze ver.
voeringen wierden niet weinig gem tigd , door de overdenking
tot welk een prys zy dezelve kogten, door de verbreeking v n
de heiligfte verpligtingen .
Zy h dden, egter, niet l ng tyd om zich in deeze overleggingen toe to geeven ; w nt n uwlyks w ren zy bet noord-oostelyk voorgebergte v n bet Eil nd omgezeild, of eene G lei v n
Tunis, v n de grootfle foort, kw m bun in 't gezigt : en dewyl
het v rtuig, w rop zy zich bevouden •, niet gefehikt'w s -on
eo
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eeligen wederfl nd to bieden , werden zy terflond genooen ;
Don ALONZO wenscllte vuurig den Ongeloovigen wederfl nd te ,
bieden , en tot verdeediging v n eene
n welke by verbonden
w s , met dierb rder b nden d n die v n Bloedverw ntfch p ,
lien moed to betoonen, welken by voorheen tegen hun h d doers
blyken : doch, toen de K perg lei n genoeg k w m . o m juisc onderkend to worden, verdween lle denkbeeld v n verdeediging .
W t LEONORA betreft , h re
ndoeningen en beweegingen
zouden h re verkleeding terflond verr den hebben , w s niet
elks nd gt
n boord op zich zelven gevestigd geweest . Zy
werd dood bleek , h r g ntfche gefleltenis bezweek , en h re
oogen , met cen flilzwygende beklenidheid v n ziel , op Dot!
ALONZO fl nde, fcheen zy d rmede eene
ngflige bezorgdheid
over zyi welzyn nit to drukken , gemengeld met de verwyten v n
h r eigen h rt,wegens den onvoorzichtigen fl p door h r ged n„
By de overv rt der Gelieven n Tunis z l ik fbreeken, en,
In een volgenden, den dr d der Gefchiedenis weder opv tten.
('t Vervolg by eene n dere gelegenheid.)

DE TROOSTLOOZE VADER .

Eene hoogst w

rfchynlyk w

re Gebeurtenis (*) .

Iem nd 12s de zo leezensw
N
Eil nden, door den Heer
rigten v n C pitein

rdige Be%l ry ving der Pele'V
volgens de Be.
n diens Toclit.
genooten, opgefleld, of by deelde in de
ndoeningen v n ABBA
THULLE , V der v n Prins LEE-BOO , toen deeze Jongeling v n
hem fcheidde , om met den gemeiden C pitein een keer n En4
gel nd to doen ; bet leggen , bet tellen , bet vermeerderen der
Knoopen, om den tyd des fzyns v n dien Zoon, en v n diens
wederkotnst, to berekenen , heeft lets treffends . Deeze V der ,
v n bet overlyden diens Zoons ,
n de Kinderziekte, onkundig,
leeft, m g men veronderflellen, vol verl ngen om hem weder itt
zyne rmen to drukken ; ziet uit met br ndend ongeduld n eenig
Schip v n Enropisch m kzel , zeer fch rs in die Zeeflreeken . In den J re MDCCLXXXIX, kw m hun dit gewenschte
gezigt voor oogen . C pitein DOUGLAS met hetSchip de Iphigeni ,
v n S nzboing n fzeilende , voer door een groep kleine l:il nden, die men, nit den koers, met grond, houdt voor de Pelev Eil nden, op welke C pt. WILSON, in den J re MDCCLXXXIII,
fchipbreuk leedt .
Eenige C noes volgden bet Schip , een
,root end wegs . ,Ben M n, in een dier V rtuigen, deedc, op
eene
GEORGE KEATE,
HENRY WILSON, en eenige v

(*) Ontlee d uit C p .

NEARS's Voy ges to the 1V W, Co f1 of llinerie .
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eene in 't oogloopende wyze, zyn best otn hun to beweegen,
d t zy met het Schip n bet Eil nd zouden wenden ; herh lde
keeren, met veel n druks, roepende : E-boo! E-boo! Toen by
bemerkte , d t by bet Schip met roeijen niet kon gterh len ,
of den C pitein beweegen om by to drd ijen , h dden zyne geb ren lles v n die eens w nhpopigen .
Alle w rfchynd
lykheid pleit 'er voor, d t deeze M n ABBA TULLE w s, die,
v n den dood zyns Zoons niet weetende , gewis veronderllelde
d t LEE-BOO zich
n boord v n dit Schip bevondt ; en op 'c
oogenblik , d t deeze w rdige M n zyn Zoon verw gtte to
omhelzen . moest by zien , hoe men , zich zyns geroeps en
s;yner geb ren niet bekreunende , heenen voer , en hem liet
in eenen toefl nd , die geen pen k n uitdrukken , en, om we[.
ken to bezeffen men een V der moet weezen , V der v n eenen
lioogst beminnensw rdigen Zoon! Onverfchoonlyk zou het gehouden gedr g v n C pitein DOUGLAS geweest zyn, en men n uwlyks woorden kunnen vinden,om zyne Wreedheid to befchryven , indien by iets v n deeze •
Eil nden , of bet d r voorgev llene met C pitein WILSON , geweeten h dt : m r by w s geheel onkundig , d t 'er Pelew Hl nden betlouden , en v n l het d r gebeurde met zyne L ndslieden ; d renboven w s zyn Schip, ten dies tyde, in een gev rlyken toetl nd, 't welk hem noodz kte, weg to fpoeden .

B
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y den Z l . SPENER to Berlin, kw m eens een Vrygeest, en
g f hem to kennen, d t bet hem onmogelyk w re, om ziclr
to overtuigen , d t 'er een God zy . -- D n , ntwoordde
IPENER, beki g ik u, en zo ls deeze woorden gefprooken w ren, kw m 'er een vreesfelyke, met eenen hevigen donderfl g vergezeld g nde , bliltfemflr l .
L t ik my, om
Gods wil, riep de Vrygeest ngstvol nit, zoo l ng in uwen Kelder verbergen , tot d t bet onweer over is. Dus, herv tte uPENER
zeer gel ten , zegt u v geweeten u , d t 'er een God is . Gy
vreest, en ik z l nu nheffen : God in de hoogte zy lleen eer!

„„
•
•
•
•
•

BERIGT .

e Bybelminn rs to Dordrecht, die, in de voorige M nd,
D door ietn nd , die zich met de letter W . onderteekent,
n den Ondergeteekenden een Brief gefchreven hebben , worden vriendelyk verzocht, om nn hem, ingev lle zy verkiezert
n
onbekend to blyven, in eene Misfive , eene derde pl ts
to wyzen , lw r zy bet fchriftelyk Antwoord op hunnen
Brief zouden willen ontv ngen, v n
F . G. C . RUTZ .

MENGEL WE RK,
TOT FRAAYE LETTEREN I KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN j
BETREKKELYE .

LRER EN LEVEN UOETEN IN ECNEN PREDIKAI4T
GEPAERD GAEN .

E

(Yours l fiir Prediger .)

en hekw em Leer er , cen zeer welfprekend m n , die
op eene roerende wyze bet Eu ngehe veikondigde ,
predikte eens tegen de verkwisting. Len eerlyk Bycnhouhoutler , ecn eeuvouwig Burger wierdt dolor zyn voorftel
ongenicen geroerd . T'lmis gekomen , zeide by tot zyne
Vrouw, „ by wilde lles verl ten, om zyne ziel to red„ den .'' Alles vetl ten'1 mitt oordde zy. J , fpr k fly,
om myne ziel to behouden, moet ik m er eenen rok hebben, ik heb twee rotken (*), den eenen z l ik behou
nderen , en geef ]let geld
en bet
den , verkoop dell
Ilospit el . --- Zy d gt by zich zelve , k n men dezen
ftrengen Zedenmeester niet z gter m ker , ik wit dezen
w kkeren Prediker eens zien ; zy g et henen . M er de
l negi zeide, niet op den z gtflen toon , myn Fleer zit ett
Zy, goed, ik z l w chten . -- .de midd gm eltyd .
Gy kunt zyn Hoog Eerw erdeu niet fpreken , zeg ik U,
by ft et niet voor tegen den vond v n t fel op . -- Ik z l
d n tegen den vond wederkoinen . Neen! gy doet vergeefiche
uloeite, myn [leer z l niet t'huis zyn, by moet heden in de
tit d op een fpeelp rty wezen, en m rgen : j morgen . Koin
ls zyu [long Eel kv erde upit ct , m er d t is vry l et ,
De goede Vrouw
d n f int gy myn I-ker fpicken .
kcv ni tegen den midd g : w cht een weinig, zeide de
Hoet
fl ept Iiy nog? peen by f ept niet meer :
kilegt .
m er, d er by op de J gt wit g eu , tiekt by ndere klede(*} De verm ning v n den Prediker w s gegrond op ec
onver ntwoordelyk misverft nd, v n Jelus les en zyne Aposte:
len , N uh . X . 2o ; een misverll nd , gelyk en d t v n St:
Fr nciscus, die nit Jefus t ct de verpligting tot eene vrywilhgi
rmoede zogt of to leid n . IVEILLOT /llgemeene Gefe ~ . VI, p
bt . 252 . MOsHE1M Kerkel. Gefcot . V . D . bi, too.
MENG .
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en : by treks ndere klederen en, zegt zy : 77 er
wel , ik g henen ; d tr uw Heer twee Rokken heeft , hey
ik hem Met ineer to zeggen . Zy get henen , vertelt en
h ren m n de m eltyd , bet Jpel , de twee rokken , en
deren

verdryft, uit zyn gemoed, de kloppingen v n bet geweten , welke d erin door het voorftel v n dezen Huichel er
veroorz ekt w ren .

Z

KARAKTER VAN DODDRIDGE .

yn geheele h rt is in zyne Leerredenen uitgedrukt .
De voorbeeldige Godsvrugt welke zynen w ndel vercierde , geeft geest en leven n zyn voorftel . De z ; to
tedere geest , welke zyn k r c`ter by elk ver engen emt ,
neemt ook, in zyne Redevoeringen, elken Lezer in . Hy
fchryft cierlyk, en fpreekt dikwyls met zoo veel vuur, d t
niem nd ongevoelig blyft . Hy heeft bet zonderling vermogen, om zyne texten vrugtb erte beh ndelen, endezelve,
zonder in bet drooge to v llen, grondig to verki ren .

„
„
„
„
,;

!IYNE HEEREN 1
k denk, d t U Wel Ed . onzen Nederl nderen geenen
ondienst zult doen , met bet pl tzen v n de volgende Levensbetcliryving v n eenen m n , welk e zich
door zyne Schriften over l , ook in ons V derl nd ,
eenen grooten roem verworven heeft ."
C. M

LEVEN VAN DEN LIEERE JOHAN FREDRIK WILHELM TERUSALKIA, DOCTOR DER U . GODGELEERDHEID, VICE-PRESIDr,NT VAN HET HERTOGLYK KONSISTORIE TE WOLFENBUTTEL , AST TE RIDDAGSHUIZEN , PROOST
VAN HET KRUIS- EN .EGIDIEN-KLOOSTER, EN
CURATOR VAN HET KAROLINEN-KOLLEGIE TE
BRUNSWYK .

G

(N r bet Hoogduitsch.)

roote m nnen zyn zeldz mheden , welken niet zeer
dikwyls geboren en gevormd worden ; w nt d rtoe
behoort eeu z menloop v n veele omft ndigheden, welker
oor-
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oorz k en beftuur in geen ftervelyk vermogen ft n , in.
then iem nd tot dezen roemvollen it t verheven z l worden . 'Er moet eerie n tuurlyke gefchiktheid en genie, 'er
moeten, v n de eerfte kindsheid f, middelen en gelegenheden nwezig zyn , om de vermogens v n den geest to
ontwikkelen , en geduurig meer en meer to voltooien. Men moet niet lleen een wys gebruik v n zyne verkregene kundigheden m ken, m r ook in zulk eerie betrekking gepl tst worden , om bet zelve to kunnen doen ;
w nt hoe meeuige verdienite blyft onbekend, en hoe meenig vernuft word onder den druk der behoeftigheid , en
uit gebrek n behborlyke nmoediging en gelegenheid ,
om zich to kunnen uiten , verftikt . D renboven , moet
'er met uitgebreide kundigheden , met een veel ornv ttend
verit nd , eene juiste oordeelskr cht en goed geheugen ,
over 't gcmeen een redelyk met Godsdienst vervuld h rt ,
een liefderyk gedr g , eene verft ndige befcheidenheid en
ecn edel k r kter gep rd g n , w nneer men
nfpr k
op w re grootheid m ken , de chting zyner tydgenooten , en het hoogfch tten der n komelingfch p verwerven
wil . W nt , zoo min ls eene nzienlyke geboorte , op
zich zelve, iem nd groot m kt, lzoo min bewerkt zulks
ook cene geleerdheid, welke men verkregen heeft, of een
verheven post die men bekleedt ; w nneer men die deugden niet bezit , welke het h rt veredelen en de menschheid verfieren . 'Er zyn zeker wel Posten , die nderen
beveelen om ors tc gehoorz men en to volgen ; d n, zy
kunnen geene inwendige hoog chting omtrent zulke perfoonen, die niet door eigene verdienften groot zyn, verwekken .
Zoo w s JERUSALEM, een n m, welke zeker niem nd,
zonder eerbied, noemen k n, dd v n die zeldz me m nnen , welke , n r liet ftrengf'e oordeel v n zeer fcherpziende lieden onder onze tydgenooten , w re grootheid
bezitten , gelyk de volgende trekken nit zyn Leven ontwikkelen zullen .
Hy wierd den 22 November 1709 , to Osn brugge in
Westph len, w r zyn V der THEODORUS WILHELM JERU'
SALEM, wiens voorouders voorm ls to Antwerpen woonden , Superintendent w s, geboren . Reeds in 1724 verloor by zyn' w rdigen V der , en dit verlies g f nleiding , d t by, op zyn zestiende j r, m r nogth ns met:
lle noodige voorbereidende kundigheden uitgerust , de
Bb t
Uni-
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Univerfiteit v n Leipzig bezocht, en zich d r tot in zyri
een en twintigf'e j r der Weetenfch ppen wydde . Hy
n m to Wittenberg de w rdigheid v n M gister n , en
keerde d rop n
zyne V derft d to rug . N een kort
verblyf in dezelve , deed by eene reis in Holl nd , w r
by zyne Studien, voorn mlyk to Leyden, twee j ren l ng,
met een' on fgebroken iever voortzette . Hier v n d n
keerde by weer n r zyn V derl nd to rug , m r lleen
met d t oogmerk, om nu v n zyne byeeu verz melde kundigheden een behoorlyk gebruik to m ken . Hy n m de
opvoeding v n twee jonge edellieden op zich , en ging
met hun n
de toen ter tyd eerst opgerichte Univerfiteit
v n Gottingen . N d t by over deze lleeren , drie j ren
L ng, zoo zorgvuldig ls nuttig het opzigt geh d h d, b,;woog hem bet reeds f ng opgev tte voorneemen, om Engel nd to zien , en met de voorn mfte Geleerden dezer
N tie meer bekend to worden , v n deze verbindtenis of to
zien . Hy ging ook in de d d derw rds, hield 'er zich
twee j ren op , en m kte gebruik v n lle gelegenheden , w rdoor by zyne kundigheden kon vermeerderen ,
n rdien by zich tot een Ak demie-Leer r voor Duitschl nd vormen wilde . Om deze rede , wees by ook verfcheidene eervolle, en met groote beloften , voor 't toekomende , gep rd g nde voorfl gen , om Gouverneur to worden by eenige jonge Engelfche Heeren , die zouden g n
reizen , v n de h nd . Al r , by kreeg llengs zulk eene
liefde voor Engel nd , d t by zyn befluit ver nderde, en
in dit L nd zyne d gen in eene nuttige werkz mheid wilde llyten . By moest flegts nog eenige f milie-z ken in
orde brengen ; en deze g ven hem gelegenheid , om nog
eens n r Duitschl nd to rug to keeren . D n , juist deze
om(l ndigheid wierd een middel, w rdoor by n Duitschl nd voor ltoos gegeven wierd . Zoo beftuurt de Voorzienigheid de g ngen der flervelingen ! Zoo zyn onze
ged chten niet Gods ged chten !
De n r Engel nd h kende JERUSALEM beg f zich ,
n d t by zyne bezigheden in zyn V derfi d verrigt h d ,
n r H nover, met oogmerk, om, in 't gevolg v n boning
GEORGE II, die zich d r toen juist ophieldt, n r Engel nd to rug to keeren ; fl n , bier ger kte by , in korteu
tyd, met eenige der voorn mfte Lieden, in zulke
ngen me en voordeelige verbindtenisfen , d t by , in pl ts
v n twee m nden , welke by eerst v n voorneemen w s
zich
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zich d r op to houden , 'er twee j ren verbleef. M r
eindelyk, toen hy, in 1742, zyn befluit, om n r Engel nd
to rug to keeren , nogtn ls wilde ter uitvoer brengen ,
wierd by juist to dier tyd , door den nu vereeuwigden
1-Iertog , KAREL VAN BRUNS\VYK , tot den
nzienlyken
post v n Hof- en Reis-Prediker, n r de toenm lige Refidentiepl ts Wolfenbuttel , en to gelyk ls Leermeester
der gez mentlyke Vorstlyke kinderen, en voorn mlyk v n
den Erfprins, den th ns regeerenden •Hertog, geroepen .
Hy volgde deze nieuwe beftemming met vreugde op, in
welke by zich vervolgens door zeldz me vermogens , en
de hoed nigheden v n zynen geest en zyn h rt, her groote vertrouwen en de chting v n 't gebeele Vorstlyk Huis
verwierf, etn w rv n, zoo wel by zyn levee ls n zyn'
dood , de onlochenbg rlle bewyzen voor h nden zyn . In
her j r 1743, verkreeg by reeds de beide Proostdyen
v n 't Kruis- en 1F,gidien- Klooster , en in 1745 , wierd.
b y tot Cur tor v n 't, door zyne meesterlyke inrichting
en zorgvuldigbcid , zoo byzonder beroemd K rolinenKollegie to Brunszvyk benoemd . Dit Kweekfchool bloeid4
zeer onder zyn opzigt , en br gt de fchoonfte vruchten
tot rypheid . Fen groot
nt l v n buitenl ndfche en in .
l ndfche Jongelingen wierden d r beIch fd , en vervolgens even zulke bruikb re ls verdienstvolle m nnen voor
de m tfch ppy . fly beh rtigde dit lu titut , met eene
w re v derly°.;e trouw, eu zorgde met ecn gelyken ievee
zoo wel voor de zeden , is voor bet
nleeren v n nuttige Weetenfch ppen , in zyne Kweeklingen . In 't j r
1748 , beroemde de Univerliteit v n I-f&1o fl d Hem , ter
belooning zyner veelvuldige verdienften in de Geleerdheid,
tot Doctor der Godgeleerdheid , welke eer hem ook nog
in 1787 , door de Univerfitcit v n Gottingen , by bet vieren v n derzelver eerlfe vyftig j rig Jubelfeest , to beurt
viel, Hy tr d in den echt met de Weduwe v n den Medic :nen UoLdlgr ALBRECHT to Gotti'ngen, eene dochter v n
den beroemden Senior en I-loofd-P stor P EI1•F ERs W
Erfnrt , en vomit in n r eene Echtgenoote , zyn h rt
w rdig . EJit dezen echt, fiet God here eene vyfvouwige
v derlyke vreugde beleeven , n mlyk , hem wierden twee
zoonen en drie dochters geboren ; d n , beide zyne zoonen gingen hem v66r in de eeuwigheid . Her treurig
uiteillde v n den cenen fchudde zyne groote ziel , m r
boog ze evenwel niet geheel ter neder . Men bieldt her
B b 3
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wel :I n# , r3or hem bedekt , m r, men moest hem 'er
to'ch cinldelyk v n verwittigen ; en by liet 'er zich zoo
over uit , ls men v n een' even zoo werkz men Christ6 , ; ls grooten denker,tverw gten k n . Zyne dochters,
welker n nlen CHARLOTTE , REGINA en FREDRIKA ,
zyn , hem in geest en ; gevoelens gelyk , beieverden zich
vereenigd , om hem de nog over ge d gen v n zyn leven, byzonder n bet fflerven v n zyne w rdige Echtgenoote , welke reeds tien j ren v66r hem h r doelwit
bereikte , fchooner, en elk oogenblik ngen m to m ken .
In 't j r I752 , verkreeg by de Abtdy v n 't Klooster
Ridd grhuizen by Brunslwyk, en bet w s joist voorn mlvk in dezen werkings-kring , w r by zich , door 't befch ven v n zeer veele w rdige Leer rs , niet lleen
voor de Brunswykfche St ten , m r ook voor ndere
L nden , onflervelyk verdiend m kte . In dezen kring ,
werkte by tot n de l tfle d gen v n zyn roemvol leven,
met gene w re vreugde en gcduurigen iever , om w re
en gezuiverde Godsdienilige begrippen , echte vroomheid
en deugd , zoo wel door zyne leeringen, ls door zynen
omg ng, to verbreiden en to bevorderen .
Eenen m n v le zulke verdienllen to bezitten , w s de
wensch en bet poogen v n nicer Vorflen, en dus wierd by
onder nderen
n de Abtdy Bergen by M gdenburg , en
kort d rop ls K nfelier v n de Univerfiteit to Gottingen,
beroepen . Ely w s byn gene-en om bet l tfle
n to
neemen , d te zyn edeldenkende Hertog bewoog hem to
blyven , en beiloenlde hem , in 177 t , tot Vice-Prefident v n
't Konfistorie to lVolfenbuttel . Deze onderfcheidene mbten , welke by volkomen overeenkomflig derzelver oogmerk w rn m, en w rin by zich niet ilegts lleen met
bet gewoonlyke vergenoegde, m r ltyd op verbetering
en eene nuttiger inrichting d cht , hinderden evenwel zynen rustloozen geest niet, om w rheden to onderzoeken,
en de w ereld met Schriften to vereeren , welke lle bet
kenmerl: v ii bet diepst onderzoek dr gen . En by dezen
veelvuldigen geest- en ligh nl-uitputtenden rbeid bereikte by evenwel eenen gelukkigen gryze ouderdom ; w nt
zoo l nk liet de Voorzienigheid, hem tot weleerst,
zyn des menschdoms bier beneden !
in den n cht
tusfchen den eerllen en tweeden September 1789, ilnimerde by de eeu%vigheid in .
Zy-
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Zyne verdienflen omtrent de Geleerdheid zyn to bekend,
d n d t men 'er hier nog byzonder melding v n behoeft to
m ken . M r eenige trekken v n zyn voortreffelyk k r kter, w ruit men den grooten m n k n kennen, zullen wy
by deze tekenhng v n zyn leven voegen .
Met eene zeldz me menschlievenheid en gulh rtigheid,
kw m by elk , die hem flegts n derde , to gemoet , en
n m
nilonds lle h rten voor zich in . Men behoefde
hem Ilegts eens gezien, eens gefproken, to hebben, om in
zyn gel t en flem , om in zyne geheele houding , den
rechtfch penen, goed gezinden, oprechten, lle menfchen
zoo innig liefhebbenden m n to kennen, en zich door een
w r kinderlyk vertrouwen , zonder gterhoudenheid en
vreeze, weggerukt to gevoelen . Zyn gezigt w s de fpiegel v n zyn z gtzinnig edel h rt, de toon zyner ftemme,
de liefderyke , h rtelyke , overredende toon eens tederen
v ders , en bet drukken zyner h nden , w nneer men v n
hem fging , de fpreekendtle verzekering v n zyn ongeveinsd wel willen . Fly beileedde niet flegts eene onvermoeide zorgvuldigheid, voor bet geluk en welzyn v n hun,
welke hem om bytl nd verzochten ; m r, by werkte ook
g rne in ftilte voor bet welwezen v n zulken, welke ongevr gd zyne voorfpr k en hulpe w rdig fcneenen ; by
zocht gewillig elke gelegenheid op, om hun nuttig te worden, en de zoete gerusttlelling v n zyn oogmerk vervuld
to zien , en de tot hiertoe miskende verdienllen eens menichen , in cen beter liclit gepl tst , hem in zynen eigenlyken werkings-kring n der by gebr gt to hebben , w s
voor hem de ngen mfte belooning . W r by zelfs door
cenen d dlyken byfl nd niet werken kon, zocht by door
fchriftlyk onderwys, r dgeevingen en vertroostingen, ook
v n verre werkz m to zyn ; e'n', een groot gedeelte v n
zyne uitgebreide briefwisfelingen w s eener gewillige bevrediging der geenen, welke bekend en onbekend zich tot
hem wendden, en hem om onderrichting , r id of troost
verzochten , gewyd . Elke bl dzyde bewees d n , d t bet
zyn hoogf'e vergenoegen w re , om elk een' n r zyne
beste kr chten lles to worden . Zelfs zyne verm ningen
en vertoogen moesten, wegens de z gte en menschlievende wyze , w rop by zich uitte , lle on ngen mheid
en bitterheid verliezen , een diepen indruk m ken , en
ook zelfs, by minder gevoelvollen , chting , eerbied en
liefcle jegens then m n verwekken, welke dezelve met zoo
13 b 4
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veele v derlyke behoedz mheid en verfchooning , en met
zoo veele w rme h rtlykheid en deelneeming, deed .
Even zoo groot w s zyne toegeevelykheid jegens lien,
weltie v n hem fhingen . Met eene hun to gemoet komende vfiendlykheid en goedheid ging by met hen om ,
br gt hen 'tot eene immer n uwkeuriger en regelm tiger
uitoefening hunner pligten ; onderteunde hen geduurig met
z,,- nen r id , deelde hun g rne zyne ondervindingen mede , en w s bun in iever , werkz mheid , orde en lle
openlyke en huislvke dcugden , een voorbeeld. Met toegeevenheid en geduld, vetdroeg by hunne zw kheden en
gebreken, en liet zich nooit, zelfs door herh lde w nbedryven , tot cenen uitv rendeu toorn vervoeren ; zyne z gtmoedigheid verloochende zich ook niet , w r by tot n drtiklyke verm ningen, of wel tot verwytingen, bevoegd,
w s . Zy ont rtten nooit het geringtte in den h rden
gebiedenden toon , m r bleven heeds lieleryke verm ningen en vertoogen ; m r juirt hiet oit , ontflond de
groote verknochtheid v n lle de geenen , welke order,
hem itonden ; bier v n d n de byzondere verkleefdheid
zyner dienstb re huisgenooten , en de bereidwilligheid ,
w rmede zy hem, tot n 't einde zyns levens, zoo g rne
hunne dienstv rdigheid to kennen g ven ; bier v n d n
ook die luide ongeveinsde kl gten, welke zy, op zulk eene
levendige wyze, by zynen flood uithoezemden .
Weld digheid w s een hoofdtrek in zyn k r hter, d n
de itille ongemerkte uitoefening d rv n, w s hem, gelyk
lien , in welkers h rten deze deugd wezenlyk woont ,
meer w rdig , d n derzelver in 't oog loopend vertoon .
Eerst n zynen dood ontdekte men, boe veele behoeftigen
by verbiyd, hoe veele verl tenen en noodfydenden by in
't verborgene goed ged n , hoe veele gehetme weld den
by verricht heeft . Zyn innig deelneemen
n rmoede err
ligch mlyke behoefte , zyn d dlyke byfl. nd, welken by
n zoo veele hekommerden en hulploozen bewees , w s
teen voorbyg nd gevoel , geene onbeftendige, deugd nit
zyn gemoedsgefiel ontlt nde , m r bet w s op w re
menschlievendheid gegrond , en fproot uit de edelfle en
zekerfte bronwellen voort ; het w s een d dlyk n ftreeven v n bet hoogile voorbeeld v n hefde en b rmh rtigheid . fly g f rjooit met ougenoegen of verwytingen ,
m r zyn goed rtig h rt , zyn deelneemend gel t , zyn
zigtb r verl ngeu om g rne nicer to doen , deed elke
*el
d, die by b~toonde q v n meerdere w rdy zyn .
Met
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Met hot deeineemendst gevoel , n m by ook bel ng in
lles , welk de menschlyke gelukz ligheid k n verhoogen
en bevorderen ; en het Been , w t m r eenigzins edel
en goed w s , m kte op hem den flerkfen indruk . De
mensch, over 't geheel, h d in zyne oogen eene zeer booge w rdigheid, en elke goede geneigdheid, welke by in
hem befpeurde, elke edele d d, die by v n hem hoorde,
vervulde hem met vergenoegen en vreugde , en br gt by
hem de zoetfte hope en uitzigten to weeg . Hy ftelde zich
dikwils recht levendig voor , hoe het geringie keemtje
goeds zich l ngz merh nd meer en meer verlpreiden, geduurig meerder wortelen fchieten , en eindelyk , de heerlykile vruchten voortbrengen moot .
Hy verftond, in cenen zcldz men tr p, de kunst om met
menfchen om to g n , zich n r hLlnne kundigheden en
vermogens to fchikkeu, en in zyn' omg ng voor hen even
leerryk ls nderhoudend to worden ; zyue uitgebreide
beleezenheid, zyne veel omv ttende juiste beoordeelings-~
kr cht en zync diepe menschkiinde , h dden hem voorn mlyk de g ve doen verkrygen, om zoo wel voor hoogere ls l gere, voor geleerden en ongeleerden, ngen m
en nuttig to worden ; nderen zyue begrippen tot de giootfte duidlykheid to ontwikkelen , en hen to overtuigen en
inzien to hen krygen . M r, in 't byzonder, wist by het
gefprck met vreemdelingen , fchoon by ze ook voor de
.ecrite reis z g , op onderwerpen to leiden , welke voor
hun v n 't meeste bel ng zyn mpesten ; en met verb zing
hoorden zy hem d n over z ken f)preeken , en die met
eerie zoo juiste kundigheid beoordeeleu, welke voor hun,
ls ooggetuigen en w rneemers, dikwils onbekend w ren
gebleven .
D n lle deze zeldz me hoed nigheden en voorrechten
verkregen, door zyn gezellig menschlievend h rt, door
zyne gefpr kz mheid , zyne v n hoogmoedige
nm tiging of eigenliefde even ver verwyderde voorltellingen , de
hoogfte w rdy. Hy , die in kundigheid en doorzigt in
llerlei z ken , zoo weinig zyns gelyken h d , oordeelde
evenwel ltoos met eene w re belcheidenheid , liet in
zyne gefprekken Wet blyken , op wclken hoogen tr p by
1s een Denker en Wysgeer ftond ; by zocht geduuri ;,
zelfs de billykfte loffpr kken v n zich of to wenden, on,
derhieldt zich met de geringfte by elke gelegenheid , en
n m g rne onderricht
n . j , de belcheidenheid w s
een; der fchoonifte bloemen , in den kr ns zyner oveiige
13 b 5
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dengden ; by beminde zeer eene onfchuldige boert en levendigheid, en zy bleeven hem ltyd, ook tot in zynen
hoogen ouderdom, in zynen omg ng by ; d n, hierin ging
by de p len der fynite kieschheid en welvoegelykheid
nooit to buiten ; veel minder liet by, ten koste v n ndere
menfchen , zyn vrolyken luim den losfen teugel , m r
bleef ook bier, w r zoo meenig een uitglydt, de menschlievende , chtingsw rdige, m n . Hoe dikwils by in zyne
bezigheden en fludeeren, wegens zyne uitgebreide kennis,
en wegens zyne bereidwilligheid, om elk n r z n vermogen to help en , geftoord en belet wierd, bleefY by zich
eveuwel ltoos gelyk ; ontving elk een' met eene oprechte
vriendlykheid, liet niem nd, w nneer by bet flegts mogelyk kon m ken, ongehoord v n zich fg n, en ontzeide
zich zelven, dikwils, de voor zyne j ren en zw kken toe'l
nd zyner gezondheid zoo noodige rust en uitfp nning,
w nneer by iem nd met zynen r d kon onderfteunen, en
met zyne hulp voordeelig zyn .
Zyn geheel Leven, w s een voorbeeld v n to vredenheid
en geduld , hoe on ngen m de lotgev llen ook w ren ,
die hem troffen . Meenig oogenblik bedroefde hem de
zw kheid zyns ligh ms, meenig blyd vooruitgezigt in 't
toekomende wierd hem op eens ontnomen , en de dood
zyner geliefden m kte ook meenige diepe wonde in zyn
h rt . M r, hoe zeer by dit lles nu ls mensch gevoelde, zoo w nkelde evenwel zyn v st vertrouwen op Hem
niet, die lles wel m kt ; en ont rtte nooit in kleinmoedigheid en onvergenoegdc kl gten . Met vertrouwen en
berusting in zynen wille, droeg by veeleer de l sten, welke
God hem opleidde , en zyn geest verkreeg hierdoor geduurig meer fterkte en kr cht .
Doch niet flegts zyn geheel Leven, m r ook voorn mlyk zyne l tfte Levensd gen , w ren een fpreekend voorbeeld v n zyne ft ndv stige gel tenheid , en zyne zich
ltoos gelyk blyvende rust der ziele . Reeds l ng Breed
zyn ziek ligb m met de bouwv lligheden des ouderdoms,
tot d t by eindelyk door een hevig toev l bet moest opSeeven . D n ook bier, op zyn fterfbed, verlochende by
den ft ndv stigflen moed en bet uitfteekendst geduld niet,
w r mede by voor nderen ltoos zoo leerryk w s geweest ; m r zy n men veel meer in dezelfde m te toe, ls
zyne fm rten zich vermeerderden . Hy toonde die volkomen in zyne l tfte oogenhlikken , by bet gekerm en de
droef held der zynen , en den bitteren doodftryd , welken
by
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by to flryden h d . Hy fpoorde hen , die in hem hunnen
n ; by verWend en V der verloren , tot gel tenheid
heugde zich zelven met eene zw kke flervende flem , over
zynp n by zynde voleinding, die by reeds l ng to gemoet
z g ; d nkte de zynen voor lle hunne liefde, m nde hen
n tot fl ndv stigheid in 't Christendom ; n m op 't plegtigst ffcheid v n hen , en fluimerde ; d r ondertusfchen
zyne reeds gebroken oogen hun troost en to vredenheid
toel chten, zoo z gt en vol hope , de eeuwigheid in .
Zyn ontzield ligh m wierd d rop , den 7 September ,
in de Kloosterkerk to Ridd gshuizen plegtig bygezet ; by
welke gelegenheid , de verdienstlyke Superintendent en
Prior v n d t Klooster , de Heer HERRMANN , de n volgende Treurrede deed :
Zoo heb ik evenwel den d g moeten beleven, n welken ik zomtyds wet met een b ng voorgevoel ged cht ,
m r nooit to beleven, gewenscht heb .
Den d g, op
welken de nu vereeuwigde V der en Leer r v n dit
Klooster, de V der en Leer r v n zoo veele ndere Gemeenten , n een l ng, weldoenend en v n 't geluk begunfligd leven , tot God to rug keerde , welke hem nn
onze Tydgenoten heeft gegeven , om licht en w rheid
onder bet menschdom meer to verbreiden, en, der Christlyke deugd en rechtfch penheid , veele Vereerers in lle
St nden to winners ; en welke hem, tot d t groote doeleinde, door groote g ven en de zeldz mfle voorrechten v n
zynen geest, zoo zigtb r deed uitblinken . - Met eene
roemensw rdige getrouwheid , heeft by zyn gewigtig
werk onder de menfchen verricht , zyne beflemming bereikt , voor een gedeelte op eenen eenz men , voorheen
door weinig betreeden, weg gelukkig bereikt, bier dikwils
met de innigfle vreugde en bet d nkb rst gevoel gezien,
hoe Gods goede h nd hem op dezen zynen weg, welken
by met zoo eenen redelyken en den onvermoeiendflen ie ver
bew ndelde, geleidde, en zyne wyze en menschlievende
poogingen in den Godsdienst en de deugd, met bet beste
gevulg, zegende . En nu is by voltrokken by God, om
den loon zyner getrouwheid geheel in to oogften, en zich
inni over denzelven to verheugen .
Ik fl
bier n zyn gr f , welk de sch v n zynen
fleeds werkz men, door niets to vermoeien, geest , v n
een t gtig j ren f ng bezielden geest , th ns z l innee .
men , en tot den grooten d g der voleindiging bew ren
en bier, n zyu gr f, hier, w r by v66r zes j ren met
de
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ndoeningen my in myn mbt inzegende .,,
de v derlykile
zou ik bcden kunnen ipreeken, over 't geene zynes w r,
n uwe verw gting be ntdig w s, en misfchien ook
woorden, geliefde Vrienden! M r de Lofreden r v ns,
den vereeuwigden Grys rt k n en z l ik bier niet zyn, en_
d t wel des to weiniger, hoe minder ik vermoede d t men
heden bier zulk eene voordr gt z l verw gten ; d r eene
Ilille droefheid den mond v n den gevoelvollen toefluit ,
of ten hoogtlen tot kl gten of d nkzegginge voor God
opent ; to minder, hoe w rfchynelylter ik vooronderflellen
m g, d t veele nderen , in blyvende Schrjften, zynetz
roem der n komehngfch p verh len zullen ; en voorn mlyk, hoe meer ik weet, d t by in zyne lgemeen erkende, l:ing befliste, verdienfleil in de Kerk, voor bet ryk der
w rheid en der weetenfch ppen over 't gemeen, in zyn
l ng leerryk leven, in zyne veelvuldige menschlievende
d den, zich zelveri bet ichoonfte gedenkteken opgericht
heeft. W t d n ? z l ik u troost toefpreeken, en i in 't
byzonder, myne Geliefden, welke tot hiertoe in dit Klooster Moor myne oogen werkz m w rt ? hoe weinig k n.
ik dit! d r ik misfchien zelfs bet eer~t dezen troost behoef ! -O God ! welke hope voedde ik, w nneer ik, gelyk ik
zulks l to g rne deed, zyne j ren verg t, en ilegts op
de w sfende kr cht en flerkte v n zynen, geest bewouderend nederz g ! En nu is deze hope zoo geheel veriedeld ,
nu is lles weg , voor deze w ereld voor ltoos weg !
D n geene kl gte ontfiere bet flille gr f v n hem , welke
zoo zelden, zoo ong ,rne, kl gde, m r liever de menfchen ltoos tot tevredenheid in de Godlyhe leidingen, en
tot eene flille gel tenheid, nfpoo>ide, en in dezelve verilerkte . Ik ontken bet niet, zyn leven w s eeu gefchenlt
der Voorzienigheid , w s l ng eene groote weld d voor
onze Tydgenooten , en z l dit ook voor de toekomende
n eenen fchoonen zomergefl gten zyn . Het w s gelyk
n den Dog fchooner fchemerfchen d g ; en zyn einde
vondflond v n zulk eenen d g. Fly heeft, zyn geheele leven
door, met een' w kkeren, otnverrnoeiden, iever, ltcoos tot
ecn groot doelwit gewerkt ; en dit w s geen nder, d n
de kennis en liefde der w rheid , en om w rlyk vroome
en Christlyke geneigdheden onder de menfchen to bevor,
deren ; hier n heeft by ltoos zyn doorzigt en kr chten,
en de voor hem door de Voorzienigheid zoo zeer uirge,
.breiden werl ings-kring, op de rcdelykfle wyze en met lien
ie-
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!ever, beffeed . D n by heeft ook reeds, in vroegere ty-

den, de heldere lichtffr len door den nevel der vooroordeelen en dw lingen , v n 't bygeloof en ongeloof,
zien doorbreeken ; genoot ,,dit geluk , en roemde , op 't
einde zyns ]evens, over de onuitfpreekelyke vreugde,
de groottle welke een Christen Leer r k n ontw ren, -den gl ns der zegepr lende w rheid rondom verbreid, h r
licht fchier over l onder de menfchen , zelfs order de
ruwflen en wildften , to zien fchemeren . Hy verliet dus
gerust, buitengemeen gerust, de w ereld, welke by zoo
f ng en op zulke meenigvuldige wyzen genoten h dde , zegende met eene hemelfche geruetheid zyne nverw ntert
en vrienden , en g ng met vreugde tot God in een betel ;
leven over. Veele onder ors hebben
n zyn fterf bed,
zeker niet zonder ndocning , de fch duwe v n den l tflen vond geduurig zien verdonkeren ; m r , zeker ook
niet zonder vreugde en d nkzegging tot God, den vereerensw rdigen Grys rt geduurig geruster en vrolyker
zien worden . Hoe kon het ook nders zyn ? \Vie met God
zynen weg op deze w ereld bew ndelt, 'er op uit is, ons
redelyk voor hem en de menfchen to zyn, overeenkomilig
zyne pligten , niet flegts tot nut en dienst v n zyne
vrienden en bekenden, m r ook voor elk een, welke eert
mensch en fchepzel v n God is, leeft, ged chtig n zyne toekomende hoogere beftemming , ltoos d rvoor zorgt
en werkt , d t by in dezelve niet to lent gefteld worde ,
m r zeker onder Gods goedkeurirrg bereikt , ho k rt
Gods gen de then eindelyk verl ten ? Hoe k n die,
n
't einde v n zynen weg,
ngstv llig , en , over de n by
zynde verfchyningen der nog ongeziene dingen v n de
ndere w ereld , verontrust worden ?
Neen zeker nietl
M r hoe ond nkb r zou ik jegens bet dierb re Eu ngeli v n JESUS CHRISTUS , welk ik zelfs belyde en verw
kondige , worden, w nneer ik bier niet openlyk en met
vreugde zeide , d t onze ontfl pene V der en Leer r ,
n dit dierb r Godlyk Eu ngeli, bet geheele geluk
lleen
v n zyn vroom werkz m ]even, en de geheele gerustheict
zyns geests by den dood, toefchreef. Dit h rt hem zyne
beste en juistfte inzigten en overtuigingen medegedeeld ;
dit hem eigenlyk wegens w rheid en dw lingen onderricht ; hem, overtuigend, bet eeuwig heil, welk God door
zynen Zoon voor 't menschlyk gefl gt bereidde, to kennen
gegeven , en hem in fl t gefleld, om bet nderen met
eerie v ste overtuigeng n to beveelen . Dit Eu ngeli v n
JE-
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h d hem de edelfte en zekerfle grondeti
om God to vereeren, en eene refine oprechte menfchen .
liefde to beh rtigen , ingeboezemd ; hem de w re gron+
den tot een onverfchrokken , onw nkelb r vertrouwen op
tie Voorzieuigheid, en eene volkomene onderwerping
n
h .en wil getoond ; en hem dus de hoogere kr chtcn en
hulpe verleend , um , overeenkomftig die grondregels ,
l ndv stig en getrouw to h ndelen, en zich, in lle vernderingen des levens , en tot in de l tfte uuren , v st
n God en zyne beloften to houden .
Een bewys hierv n, d t by zyne inzigten en overtui .
gingen, zyne vroome geneigdheden, zyn vertrouwen op
God, zyne kl re geruste gemoedsgefteltenis, zyne groote
hope op een beter leven n dit tegenwoordige , de hope
op eene z lige onftervelykheid , enkel
n JESUS en zyn
Eu ngeli verfchuldigd w re, zelfs erkend, en ook by elke
gelegenheid met eene d nkb re vreugde, en zigtb re ndoenmg getoond heeft, zulk een bewys, zeg ik, z l niem nd vorderen, w nneer by hem en zyne Schriften kent,
of hem flegts in zyne l tfte uuren z g en hoorde . Hoe
boven lles verheven en eerw rdig w s en bleef hem de
Verlosfer der W ereld ! Weinige d gen v66r zyne z lige
ontbinding, met welke plegtige uitdrukkingeu in zyne ftem
en gel t- zy fcheenen reeds die v n eenen Verheerlykten to zyn ,
verfterkte by zich zelven en de omtot den Tr der! eu
ft nders, door de ged chten : Ik g
voegde 'er by : och, d t wy deze zoo voortreffelyke, zoo
heerlyke ged chten, den Verlosfer m r gebeel konden n zeggen, even gelyk by v n n by gevoelen,
Ik g
nu tot den Tr der I -- dit w s ten l tften nog zyne hope,
zyn wensch . Hy heeft zynen wensch zeker beveetigd gevonden. Fly is tot den V der der geesten, tot zynen en
onzen V der, geg n, zoo ls by hier in bet voorport l
der eeuwigheid geloofd , gehoopt en gewenscht heeft .
0, hoe zullen de fch ren der v66r hem gez ligden zich in
zyne komst verheugd, hoe meenig een hem d r ged nkt
hebben, d t by hem bier den weg des levens ngewezed
heeft ! hoe z l by zelfs in verheugmg weggevoerd worden,
w nneer by d r lles in een oneindig helderer, kl rer, licht
ziet, d n by bier gewoon w s ; w nneer by ziet d t lles
zyne verw gtingen onuitfpreekelyk ver overtreft , en d t
by nu zynen fellen , hier met volkomen geftilden , dorst
n derzehfer heldere ,
n
w rheid en volkomenheid,
nimmer uitdroogende, bron k n flillen ! Verheugt U d n,
6
JESUS CHRISTUS
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6 gez ligde! over uw, boven lle onze voorfellingen, verheven geluk ; over uwe by God voleinde heerlykheid, de
heerlyke buitenm te groote belooning uwer hier l ng be .
toonde getrouwheid ! Ongeftoord 'en z gt zy de rust uws
gr fs! Gods Engel houde de w gt over het zelve, tot d t
op den d g der voleindiging lles een nieuw leven krygt !
Wy lien, wy lien volgen U!
Is bet zoo niet, myne Geliefden! wy lien, die hem in
zyn leven vereerd en bemind hebben, wenfchen immers l .
len hem eens to volgen! Ook eens, w nneer voor ons de
doodklok fl t , met die blyde overtuiging de w ereld to
verl ten, d t wy in 't betere eeuwig leven, welk JESUS
zyne getrouwe Belyders beloofde , en lle menfchen nhood, overft ppen, d t wy d n ook tot den V der g n?
Is ~ dit zoo, wel l t d n , by uwe chting en liefde voor
onzen vereeuwigden JERUSALEM, en n zyn gr f bid ik
het u, l t d n, tot ooze eigene w re eer en gerustheid,
het E ngeli v n den Zoon Gods, welk hem in leven en
dood zoo geheel gelukkig m kte , . ook voor ons fteeds heilig en eerw rdig zyn! L ten wy, gelyk by, n r deszelfs voorfchriften en bevelen redelyk en rechtfch pen voor
God en menfchen h ndelen, opd t wy ons d n ook, even
gelyk by, met die w rlyk Godlyke beloften, in lle ver nderingen v n dit zoo verg nglyk, vlugtig leven, en voorm mlyk in deszelfs l tfte beflisfende oogenblikken, kunnen
Vertroosten .
Zou bet zelfs, voor onzen nu verfcheiden V der, Leer r
en Vriend, by den troon v n God, geene nieuwe z ligheid
en vreugde zyn, to hooren, d t zelfs zyn Gr f nog vroome
gemoedsgefteltenisfen b rde en verfterkte? En wie onzer
zou hem niet g rne deze vreugde ndoen ! - Zyh le .
yen w s weld digheid ; l st zyn dood dit ook zyn! Zoo
f ng by onder ons verkeerde , zocht hy, door woorden en .
voorbeelden, edele, oprechte, Gode beh gelyke voorneeniens in ous to weeg to brengen : l t zyn ndenken , n
; ynen dood, die flog in ons bevestigen! J ! Het zy zoo!
Als Leer r v n deze Kerk z l ik u voorg n (*)
Hier
(*) Hier tr d de w rdige Leer r v n den tr p des hoogen
hlt rs, c n welks voet bet lyk flond, leidde de h nd op den
Zerk , en lief op deze wyze de geheele treurige Byeenkomst,
door bet gelyklyk n zeggen v n 't woord dmen, plegtig zweeIen, den Godsdienst, welks getrouwe vereerer de Vereeuwigde
tot n zyn l tfie oogenblik geweest w s, getrouw to blyven .

LLV Z N
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Hier by tiwenGr f zerk,verlieerlykte, z lige geest!welke •
zoo g rne lles, w t in de w ereld v n God goed w s,
opzocht, u over oprecht-goede menfchen zoo innig verheugde, by uwen Zerk, zweer ik overluid, en n r w rheid, d t bet my een dierb r, w rdig woord is en blyverr
z l, d t JESUS CHRISTUS in de w ereld gekomen is, om
Zond re z lig to m ken . Hier by uwen Zerk beloof ik,
n n God, der w rheid en Christlyke rechtich penheid en
deugd op nieuw gehoorz mheid, en eene, indieii 't mogelyk zy, onverbreekelyke eeuwige trouw! Wie met my even
eens denkt, zegge my n , Arnen!!!

Even gelyk de Z l .

JERUSALEM

zich by geheel Duitsch .

l nd , zoo heeft by zich in 't byzonder by bet Vorstlyk

fluis v n Brunswyk , onftervelyk verdiend gem kt . Fly
vormde den th ns regeerenden Hertog, en boezemde Hein
die edele grondbeginzels in, welke Hy in zyne regecriiig en
n
geheel gedr g op eene zeer fchoone en verhevene wyze
Hy vormde de Zuster v n den ileitog,
den d g legt .
en leidde H r op, om' die groote Vorflen-deugden to betoonen , welke de w ereld in Tl r bewondert . Hy verbreidde het gevoel voor den Godsdienst n dit Hof, door
n 't welk voorheen w re
zyn voorbeeld en omg ng ,
vroomheid en menfchenlieide huisvestte . In be ntwoordinge
bier n genoot by de volkomenfle hoog chting v n 't Hertoglyk Huis by zyn leven ; en dit niet lleen ; m r ook n
zynen dood liet de Hertogiii Dou riere hem, in de Kloosterkerk to Ridd gshuizen, een Gedenkteken oprichten, wclk
voor h r verheven h rt eene even zoo duurz me eer, ls
voor elken w ren vereerer en vriend v n 't goede, eene
nleiding tot eerbied en vreugde is .
Dit Gedenkftuk (f t op een' ntiek~n Pedeft l ; is 4 voet
6 duimen hoog , en st voet io duimen breed . Boven fl t
op zich zelve eene Lykbuscli v n 3 voeten 6 duimen hoog,
en 2 vocten 4 duimen in den omtrek . Op de voorzyde
leest mete
Ter ged chtenis v n den z ligen en w rdigen Vicekonfiflori l-Proefident en Abt JOHAN FREDRIK WILHELM
JERUSALEM, geb . den 2 2 Nov. 1709 , geftorv . den 2
Sept . I-89, werd dit Gedenkteken geftigt door PHILIPPINA CHARLOTTA, Hertoginne-Dou riere v n BRUNSIVI K LUNENBURG.

A fl

VAN' J. F . W. JERUSALIM

377

A n de linker-zyde .

fly

w s een Christen-1hysgeer , een doorzigtvol Leer r
God op eene redelyke wyze to vereeren, die den th ns
eerenden Hertog en zyne Zuster onderwees , bekw
Godgeleerden vormde , en een meester chcig ontwerp
d ch ; en uitvoerde .

orn
reme
be-

A n de rechter.zyde .
Ter verlichting leidde Hy den eerflen grond , en door zyne
t lenten en rechtfch penheid verworf Hy zich eene lgemeene Hoog chting . Zyne verdienflen zullen onvergeetelyk
blyven , zyn
ndenken Met uitgewischt worden , en in 't
byzonder voor my, zyne hriendtin, w rdzg en fch tb t
blyven .

PROEFNEE111INGEN, IN SIBERIE GEDAAN DOOR DEN HOOGLEERAAR PALLAS, OM HET ONDERSCHEID DER HETTE
TE BEPAALEN , IN DE DIEREN , GEDUURENDE DEN
TYD, DIEN ZY, IN DEN WINTERSLAAP, OF BEZEFLOOZEN STAAT, DOORBRENGEN .

D

e Hoogleer r PALLAS opende het Onderlyf v n eenen
Egel, toen dit Diertje in den Winterfl p, of bezefloos, l g , en br gt een Thermometer V n FAHRENHEIT
in den Buik, de Kwik klom flegts tot 392 Gr d, en het
Beestje g f geeu meer tekens v n leeven, d n of bet met
de d d dood w s ; zo wel toen b y de infnyding deedt,
ls w nneer by dezelve digtn yde, fchoon de Egel, on •
middelyk d rop in een K chelvcrtrek gebr gt, llengskens
bekw m uit den ft t v n Bedwelming, en de K mer rond
ging ls of 'er niets n 't zelve gebeurd w re .
Deezen Egel hieldt de Heer PALLAS in zyn huis v n December tot het einde v n 1ll rt ; en fchoon de w rmte des
vertreks, w rin het Diertje zich onthieldt, zelden beneden de 6o Gr den w s, gebruikte het nogth tts geen voed.
zel , en werd flegts eons of tweem len uit de diepe Slui4
mering gewekt, gepl tst chter een K chel, in eene Hette
tusfchen de 77 en 8o Gr den . Opgewekt door die meet*
dere Hette, bekw m de Egel, kroop eenige keeren de K .
mer rond, en t een weinig ; doch ging fchielyk weder leggen, en br gt de m nden v n Beweegloosheid door, volgens de beflemming der N tuure .
141ENG . 1791 . NO . g .
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Het is w rfchynlyk,d t de Lich men deezer in den\Vinter fl pende Dieren, llengskens, door gebrek n Voedzel ,
en eene d ruit volgende vermindering v n N tuurlyke
W rmte, n tuurlyk v8'brbereid worden tot lien fl t v n
Rust : w nt een Thermometer in de buiken v n Egels en
lil rmotten gebr gt , in derzelver n tuurlyken ft t v n Beweeging, Tees tot 76, 79, 8i, 86, 88, 89, 99, 99 ,
Gr d : n mlyk v n 36= Gr d tot 60, hooger d n dezelve
kloin , in den buik geflooken v n een Egel in zynen Winteril lx
De Gisfing , d t eene zekere gefteltenis des Lich ms
deeze Dieren voorbefchikt tot der, fl t v n Gevoelloosheid,
wordt wyders opgehelderd door bet volgend gev l . Een
T mme M rmot, geduurende den Zomer zeer vet gewor .
den ten huize v n den Hoogleer r PALLAS, bleef den, geheelen Winter w kker, hoewel dezelve w s blootgefteld n
denzelfden Gr d v n Koude, welke lle de ndere M rmotten , in d t gedeelte v n Siberie , in den Winterfl p
deedt v llen . De Heer PALLAS w s niet in ft t deezen
M rmot to doen infl pen . Zelfs met behulp v n een Iskelder, w rin by bet Diertie zomtyds eenige d gen opfloot .
W nneer men deeze Proeve vergelykt met den fl penden
Egel , welken de Hoogleer r PALLAS , geduurende den
g nfchen Winter, uit zynen Bezefloozen ft t niet kon op.
wekken, d n voor zeer korte tusfchenpoozen, fchoon gebr gt in cell Hette v n 77 en 8o Gr den, fchynt bet to
volgen, d t 'er eene zekere gefteltenis des Lich ms vereischt wordt om de N tuur behulpz m to weezen, tot bet
doen in fl p v llen ceniger Dieren ; eene gefleltenis, w rin zy by tr ppen gebr gt worden door m ngel n Voedzel,
met bet begin des Winters, w nneer zy hunne holen toeiluiten, en, door een Inftin6l gedreeven, ter Ruste g n ;
lsmede, d t de
ndrift v n den Omloop des Bloeds, en
der dierlyke Geesten, uit W rmte en Overvloed v n Voedzel ontfl nde , de noodz klykheid v n den Winterfl p
verb nt, en hun belet d rin to florten .
't Is desgelyks eene optekenensw rdige byzonderheid ,
in de Huishouding der N tuure, d t de Hoogleer r PALLAS
de Hette der Vogelen veel grooter vondt d n die der Viertoetigen,te weeten v n io3 tot iii Gr den .-- Eene wyze
fchikking der Voorzienigheid, in de Hette des Gevederden
Gell chts evenredig to m ken
n den hoogeren tr p v n
Koude, heerfchende in d t gedeelte des D mpkrings, w r
zy vliegem .
VA-
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D

(Volgens den Heer

DE BUFFON .)

Slobbe of Zee-Ph if nt beet in 't L tyn An s L tiro.
Jtr of Clype t ; in 't F r nsch, Rouge d l cuilliere
of Souchet ; in 't Engelsch , Shoveler ; in 't Hoogduitsch,
Breit-Schn bel of Schild-Eend .
Deeze Vogel is opmerkensw rdig nit hoofde v n zyn
grooten breeden en pl tten Bek , fgerond en in 't einde
lepelswyze uitloopende ; by is een weinig kleinder d n de
Wilde-Eend ; zype Pluim die is ryk in kleuren, en by fchynt
den byn m v n zees fchoon to verdienen , welken RAY hens
toevoegt . De Kop en het bovenfte gedeelte v n den H ls
zyn fchoon groen, de Dekveeren der Vleugelen boven n z gt
bl uw, de volgende wit, en vormen de l tfte op den Vleugel een koperkleurigen groenen fpiegel : deeze zelfde kleuren vertoonen zich , fchoon veel fl uwer, op de Vleugelen
der Wyfjes, die, voor bet overige, geene ndere d n donker-gr uwe en rosfe vederen hebben, met zw rte ls gem lied en ger nd ; de Borst, en bet benedendeel v n den
H ls, by de LVyfjes zyn wit, en geheel bet O derlyf helder
ros ; eenige hebben een witten Buik .
De Heer BAILLON verzekert ons, d t de oude Slobben,
lsmede de oude Roepers(*), zomtvds hunne fchoone kleuren bew ren , en de gekleurde Vederen krygen op den .
zelfden tyd ls de gr uwe, w rmede zy lle j ren, n
den p rtyd, bedekt worden ; en by merkt, met regt, op,
d t deeze byzonderheid, in de Slobben en Roepers, de N mlvstm kers heeft kunnen misleiden, en de foorten deezer
Vogelen doen vermenigvuldigen ; by zegt ook, zeer oude
Wyfjes gezien to hebben, die, even is de M nnetjes, de
Qemelde kleuren op de Vleugelen h dden ; m r d t die
Tyfjes, geduurende het eerfte J r, geheel gr uw w res,
voor bet overige blyft h r Kop ltoos v n die kleur. Wy
kunnen niet n l ten de keurige W rneemingen v n lien
Heer, over de Slobbe, bier pl ts to geeven .
„ De ged nte v n den Bek deezes Vogels ," zegt de
Heer BAILLON, „duidt zyne leevenswyze n ; zyne twee
breede K kb enen hebben r nden, voorzien met eene foort
v n
( ; Zie de N tuurlyke Historie v n deu Roeper-Etn , bier
bov .-n, bl dz . 187, enz .
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v n t tfdjts , welke niet doorl ten d n de modder i dc
wormpjes, de kleine Infeecen en Schulpvisfchen, welke by
ih den modder n den oever zoekt, 6phoudende ; by heeft
geen nder Voedzel (*) . ' Ik heb ze menigm l , op bet
einde v n den Winter, geopend, en, ten tyde v n Vorst,
'er geen krdid, hoe gen md, in de M g gevonden, fchoon
't gebrek n Infec`len hun h dt moeten noodz ken om d rin bet leevensonderhoud to zoeken : zy onthouden zich d n
lleen ti de W terbronnen, en verm geren lsd n zeer ;
d sh worden vet in den Voortyd door bet eeten v n Kik .
vorfchen .
,, Onophoudelyk flobbert de Slobbe in 't modderig W ter, boven l 's morgens en's vonds, en zelfs diep in den
n gt ; ik denk d t by in bet donker iien k n , lth ns d t
by d n niet volkomen v n gezigt beroofd is . Hy is wild en
fomber v n rt ; en wordt bezw rlyk n den t mmen f t
gewend : beftendig weigert by brood en gr n to eeten.
't Is recht j mmer , d t men deezen fchoonen Vogel tot
geen Inwooner onzer Vogelpleinen k n m ken .
,, DeSlobben komen by ons, omtrent de m nd Febru iy ;
zy verfpreiden zich in de Moer sfen ; een gedeelte broedt
'er lle j ren : ik vermoed, d t de overige verder Zuid •
w rds optrekken ; dewyl deeze Vogels bier fch rs wor=
den n de eerfte Noordewinden die in M rt w ijen . Die
bier to l nde gebooren zyn, vertrekken omtrent de m nd
September ; 't is zeldz m ze to zien overwinteren : w ruit
ik opm k, d t zy de koude vreezen en fchuwen (j-) .
„ Zy verkiezen tot nestelpl tzen groote rietbosfchen,
op weinig bezogte pl tzen : bet Wyfje legt Lien of tw lf
Eyeren, bleekrood v n kleur : de broedtyd duurt, n r d t
my de J gers onderrigt hebben , cht en twintig of dertig
d gen : d n ik zou liever denken , d t men 'er vier of vyf
en twintig d gen voor moet ftellen .
„ De Jongen komen ter wereld met een gr uw geviekt
dons, - en zyn zeer leelyk ; de Bek is lsd n byk rs zo breed
ls bet Lyf, en de zw rte v n denzelven fchynt hun l st;g s
(*) Men moet bier byvoegen de Vliegen , die de Slobbe behendig weet op to v ngen , ls by over bet W ter vliegt : v n
d r heeft by de n men v n Mugg-ent en 4n s Musc ri , by
bESNER .

(f) In den Zomer g n zy vry verre in 't Noorden op ; dewyl
then ze, vnlgens LINJii us, in Schonen en Gothl nd ziet . F un
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fig ; zy houden denzelven byk ns beftendig tegen de Borst ;
zy loopen en zwemmen zo r s ze nit het By'komen ; de
V der en MToeder geleiden ze, en fchynen zeer
n de
Jongen gehegt ; zy w ken beftendig tegen Roofvogels ;
op de minfle
nn dering v n gev r kruipt het geheele
kleine pzin onder de biezen weg ; de V der en Moeder
g n to w ter en duiken onder.
„ Welh st worden de Jonge Sl bben gr uw, gelyk de
ZVyfjes ; n het eerfle ruijen krygen zy de fchoone Vee,
ren ; doch deeze den vollen mister niet, d n n den tweeden ruityd ."
W t de kleur v n den Bek nbel ngt, zyn de W rneemers Diet eenflemmig ; RAY zegt, d t dezelve geheel
zw rt is ; GESNER beweert, by ALDROVANDUS, d t de bo
venk k Feel is ; ALDROVANDUS noemt dezelve bruin (*) .
Dit lles wyst uit , d t de kleur v n den Belt ver ndert
door de j ren, en uit hoofde v n ndere omil ndigheden.
SCHWENCKFELD vergelykt het kl pperen v n de vleugeleR
der Slobben by het ger s eens r tels ; en de Heer HEBERT,
het geluid , 't welk deeze Vogel fl t, willende uitdrukken , betuigt het niet beter re kunnen befchryven , d n
door bet to vergelyken by het ger tel eens h ndr tels met
korte fchokk€n bewoogen ; het k n weezen d t SCxwENCKFELD de item des Vogels voor bet ger s der vleugeleii
genomen hebbe . De Slobbe levert zo lekker vleesch op
ls eenige Eendvegel, het is z gt en f ppig ; men zegt d t
het ltoos rood is , fchoon wel gereed gem kt ; v nd r
dr gt de Slobbe, byzonder den n m v n Rouge, boven l
in Pic rdie , w r men veele v n deeze Vogelen doodt in
tie wyduitgeflrekte Moer sfige flreek v n Soirfons tot n
Zee loopende .
De Beer $RISSON geeft , volgens de Vogelbefchryyers,
eene verfcheidenbeid op in de Slobben w rv n het verfchil
beft t , d t dezelve een witten Buik heeft, in ftede v n
een k fl njekleurige (t) .
De T c p tl ho c v n FERNANDEZ, een Eendvogel, welken die N ~Cltlrkenner kenmerkt door deszelfs zonderling
breeden Bek', en de drie kleuren, welke men op de Vleugels
ziet,
(*) ALDROVANDUS, p g . 223, 230 .
( ) BRISSON noemt dezelve An s clype t
ventre c didio .
re. By nderen fl t by bekend onder den n m v n An s Musc ri ; de Duitfchers noemen help Mu6 -ent, kliegen-end;ls, cn
SALERNIL le C n rd,

.3fouches.
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ziet, fchynt men tot de Slobbe to nmoeten brengen(*), lsmede de Temp tl ho c v n denzelfden Schryver, v n, Wet..
ken de Heer BRISSON zyn lulde-Eend v n Mexico m kt (t),
fchoon de gelykheid der kenmerkende tekenen (§) , en de
ben ming v n Avis L tirofir , door NIERENmERG d r n
gegeeven (*), lsmede de voorzorge v n FERNANDEZ Zel•
ve , om to berigten , d t veelen n de T c p tl ho c den
n m v n Temp tl ho c geeven, hem h dt moeten doen opmerken, d t bier gefprooken wordt v n een en denzelfden
Vogel . Wy meenen, met'des to meer gronds, zo to molten oordeelen, n rdem l de W rneemingen v n den Heer
IVIAUDUIT ons gees twyfel overl ten, wegens het beft n
v n eene foort v n Slobbe in Americ : „ de Vogels v n
deeze foort ," fchryft die Doctor, „ gelyken, in Europ ,
elk nder in de Pluim die niet volkomen ; eenige hebben een
mengzel v n gr uwe Veeren, 't welke ndere derven ; ik
heb in zeven of cht Slobben, my v n Louifi ne gezonden,
dezelfde verfcheidenheden in de Pluim die w rgenomen,
ls men ziet in een gelyk get l deezer Vogelen , zo ls 't
voorkw m, in Europ gedood : dit fl:rekt ten bewyze, d t
de Slobbe v n Europ en v n Americ volkomen v n eene
en dezelfde foort zyn (4) ."
(*) T c p tl ho c, iln tis ferw fpecies, longo c l te rofiro,
pr,vcipue juxt extremum . . . le p rtim
lb .e, p rtim virider
fplendentes & fusc~e . . . 1ln tem regi m Hifp ni voc nt ; nec defunt
qui Temp tlho c voc re in lint . FERNAND. p g 42 . Le Souchet de
Mexique. BRISSON, Tom . IV . p g . 3 .7(t) ORNITHOLOGIE, Tom . VI . p g. 337 .
(§) Temp tl ho c, feu vis l tirofr . . . .ln tis ferze genus . . .
hv initio cy nex, mox c ndidze & t ndem viridi mic ntes fplendore, & e rum extrem
ltero l tere fulv , FERNAND. p g . 30 .
(, ) P g . 217. WILLUGHBY, P2,1 . 299 . RAY, p g . x76.
(4
.) Medegedeeld Berigt v n Dr . MAUrUIT .
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(Uk het Engeisch .)
choon
wy, volgens ons Pl n, om den Leezeren on7
es Menge1werks, Leevensfchetzen v n voorn me
„ Mi nnen to geeven, de eerfte gelegenheid, die zich op„ deedt ,, w rget,omen hebben , om den beroemden
Dr.
S„
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EENJADIIN FRANKLIN to doen kennen , door de
Leevensbyzonderheden v n dien gryzen Wysgeerigen
St tsm n, ' zo verre men die h dt kunnen verz nielen,
ismede een fchets v n zyn Ch r cter op to geeven (*),
twyfelen wy - niet om dien uitfteekenden M n, die, in
Gr sm nd des jongst verloopen J rs, zynen roemryken
Leevensloop 'eindigde , hog n der to doen kennen, en
'er by to voegen eene Opg ve v n de Schriften deezes
onvermoeiden Schryvers. Men z l uit dit Berigt , gengeduide , een volkomener
voegd by het hier boven
kennis krygen n een Fleer uit l gen H nd gefprooten,
en heel de Wereld door , in verfcheide opzigten, met
dubbel verdienden lof beroemd geworden ."
Dr .

~,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BENJAMIN FRANKLIN, een der verm rd(te Wysgeeren
en St tkundigen der tegenwoordige Eeuwe, werd to Boston , in Noord-Atlmeric , gebooren, op den zeventienden
v n Louwm nd des J rs MDCCVI . Zyn V der w s een
K rsfenm ker, by verliet het V derlyk huis op zyn veertiende J r, om n Phil delphi to g n ; w r by kennis
krecg n den cenigen Boekdru kker in die St d . Deeze ingennmcn met FRANKLIN's voorkomen, n m hem in huis,en
onderwees hem in de Boekdrukkunst . FRANKLIN verdiende
en verwierf door zyne ge rtheid, vernuft en n r(tigheid,
de fteeds
ngroeicnde genegenheid v n zynen Meester.
Niet min
ngen m w s by
n de zod .nigen , die de
Drukkery kw men bczigtigen : de nieuwsgierigheid hiertoe
w s groot ; en dewyl her Boekdrukken , in die ftreeken,
toen een zeldz m werk w s, vervoegden zich veelen derw rds ; zy vonden zich zo vold n, over de kunde, v rdigheid en de gefprekken, v n den jongen Drukkersgezel,
d t zy zelden heenen gingen, zonder hem eenig blyk v n
hunne mildd digheid to fchenken .
Welh st begon by to Phil delphi die zugt tot Geleerd1leiLi en dorst n Kennisfe to ontdekken, w rdoor hy n derh nd zo zeer uitft k : en , dewyl her bezw rlyk viel
B )eken uit Engel nd to krygen, ping de jonge FRANKLIN een
Societeit
n met eenige Jongelingen v n zyne j ren ; die
be(looten, lle Boeken, welke zy h dden, op d6ne pl ts
by den nderen to brengen, en dus eene lgemeene Boekery
to vormen . Dit hulpmiddel, ter uitbreiding hunner kundigheden , vonden zy zo gering, d t de Societeit, Op FRANKLIN'S

(*) Zie onze 41g . Y d. Letteroef. V D . 2de Stuk, bl. 464.
Cc 4
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voorflel, zich liet overh len, om m ndlyks eenig
geld toe to leggen tot bet koopen v n Boeken to Londen .
D r door vermeerderde hun voorr d fchielyk, en de Inwoonders v n Phil delphi , begeerig om in hunnen letter(ch t to deelen, ftelden voor, de Boeken nit to leenen ; en
een kleine fom voor bet leezen to bet len . L ngs deezen
vveg werd in weinig j ren de Societeit ryk voorzien, en
bez t meer Boeken , d n 'er misfchien in lle de ndere Volkpl tingen gevonden werden . De Verz meling groeide n
tot eene Openb re Boekery ; en de ndere Volkpl ntingen,
bewust v n de voordeelen d ruit fpruitende , begonnen dergelyke Pl ns to ontwerpen ; hieruit ontftonden de Boekkeryen to Boston, New-York, Ch rles-Town, enz . terwyl die
v n Phil delp hi , tegenwoorOig, voor geene in Europ belloeft to wyken .
De Heer FRANKLIN w s, niettegenfi nde de voordeelen, welke by zich to Phil delphi kon belooven, d rmede
niet vold n . fly fl k glerh lven n Engel nd over, in 't
r MDCLXXIV of MDCCXXV, en rbeidde ls Drukkersnegt by den Heer WATTS . Deeze droeg hem veel gting
toe, en beh ndelde hem met eene heuschheid, d t onzeWysgeer d r n n derh nd ltoos met d nkb rheid ged gt.
De Heer WATTS voorfpelde menigm l, d t deeze jonge
,tln eric nfche Knegt, ten eenigen tyde , een groot figuur in
de wereld zou m ken ; en by leefde t ng genoeg om zyne
voorfpelling vervuld to zien, ten opzigte v n FRANKLIN'S
Z-Vysgeerige Ontdekkingen , fchoon diet om hem de groote
rol v n St tsm n to zien fpeelen.
Eenigen tyd to Londen gewoond hebbende, keerde by
n Phil delphi to rug , w r by den Drukker , by wien
by voorheen woonde , overh lde om een Nieuwsp pier
uit to geeven ; dit ping zo voordeelig , d t zyn Meester
hem
tldeel in de z k , en zyne Dogter ten Huwelyk,
g s. -- In deezer voege zich ls Drukker to Phil delphi nedergezet , en cenige middelen verkreegen hebbende , vondt zich
Dr . FRANKLIN ill fl t, om, met meerder ruitnte v n tvd,
de n tuutlyke
ndrift v n zyn vernuft to volgen . Zeer
gefleld zynde op de N tuurkunde , en de ontdekking v n de
Leydfche l'roeve, in de Eledriciteit, dit gedeelte der N tuurkunde tot Celt voorwerp v n lgemeene Weetgierigheid
gem kt hebbende, l g zich de Heer FRANR~ IN d r in 't
hyzonder op toe, ell fl k welh st in dit fluk uit . Boven l
ll t by bekend voor den eerflen , die bet in de ged gten
;tw tn , om de Gebouwen voor den Bljxem to bevejligen
door
TIN'S
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door Afleiders : in 't lgemeen, houdt men hem voor den
Uitvinder v n den 'Elettrik len Vlieger , fchoon zommigen die vinding n een dder toekennen . Zyne Theorie
v n de Pofitive en Neg tive Ele&iciteit •verwierf ook bet
zegel der openb re goedkeuring . De Leden v n de Kovinglyke Societeit to Londen k ntten zich in den beginne
n tegen zyne Theorie ; m r toen by , in den j re
MDCCLV weder in die St d kw m, ,weezeri zy hem den
Goudert Eerpenning toe, welke 's j rlyks uitgereikt wordt
n den Inlever r v n bet weetensw rdigst en ~bel ngrykst Ouderwerp . Hy werdt, desgelyks, tot Lid v n die
Societeit ngenomen ; m r, ten then tyde, deedt de Oorlog, tusfcheu Groot - Britt nje en Fr nkryk uitgebrooken ,
hem n Americ to rug keeren, en by begon deel to neemen in de openb re' z ken v n d t L nd .
Het Hoogefchool v n Oxfort fchonk hem den Eeretr p v n Donor in de Regten . In den j re MDCCLXII,
een pl n ontworpen hebbende , v n de Posteryein door
bet v ste L nd v n Americ , werdt by Algemeene Postmeester in d t L nd . In den j re MDCCLXVII , werd
by voor bet Huis der Gemeenten ondervr gd, wegens de
veel gerugts m kende St mp Att , of Ate der Gezegelde
P ieren . Tot Agent voor de Provincie Penfylv ni
nge eld zynde, fl k by n Engel nd over , ten tyde toen
de Gefchillen, tusfchen Groot-Britt nje en Americ , op 't
punt flonden om tot een uiterfte to komen : by trok toen de
nd gt v n bet Algemeen, door een Brief over bet Twee .
gevegt tusfchen de Ileeren WHATLEY en TEMPLE, en wegens de uirg ve der Brieven v n den Gouverneur HUTcHISSON (*) . Op den negen en twintigilen v n Louwm nd des volgenden j rs , werdt by voor den Geheimen
R d onderzogt , wegens een eisch l ng voorheeu door
hem ged n, ls Agent v n M sf chufets B y, tegen den
Ileer HUTCHINSON ; doch deeze eisch, niet in den fini l:,
v llende v n bet St tsdien rfch p , werdt zeer h stig
verworpen, en Dr. FRANKLIN, kort d rop, v n zyn Algemeen Postmeesterfch p in Americ
fgezet. De Engelfche St tsdien rs begonnen hem nu met zulk een n yverig oog n to zien , R t zommigen d gten om hem in
hegtenis to zetten , ls een Opllooker v n Muitery . D n
Dr.
(*) die wegens dit voorv l meer byzonder, bet door ons op •=
ngeh lde pl tze , bl . 467.
Cc 5
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Dr. FRANKLIN , op zyn hoede zynde , vertrok , met den
nv ng des j rs MDCCLXXV n Americ , zo itil d rt
by . Engel nd verl ten h dt, door d t men .eenige ged gteii
i kte. v n zyn oogmerk om to vertrekken .
Tot een der Afgev rdigen n bet Congres in Americ
benoemd zynde , h dt• by veel deels in bet uitbrengen der
Verkl ring v n On fh ngelykheid, v n de zyde der Volkpi ntingen. In 't j r MDCCLXXVI, ,v rdigde bet Cortgtes hem of n . C n d ; om m rt de Inwoonders ld r in
ouderhnndeling to treeden ., en Zezelve n to zetten tot
bet fwerpen v n -bet, Jul v n Gro t : Britt neje ; m r de
Cun di nen w ren zq zeer ingenornen , tegen den heetjsoofdigen yver v n de Nieuw•Engel ndees y, die eenige
I4winer K pellen verbr nd h dden , d t zy weigerden n
de vooril gen v n Dr . FRANKLIN to luisteren, fchoon by
ze ndrong met lle bev®yzen , welke by d r voor kon
g nvoere_n.
Te , Phil delphi wedergekeerd , zondt bet Congres ,
weetende hoe zeer Dr .. FRANKLIN in Fr nkryk ge gt w s,
hem derw rds, om, eindelyk, de h nd to leggen' n de
geheime onderh ndelingen v n Mr. SILAS DEANE ; gereedlyk n m FRANKLIN deezen l st op zich, fchoon by toen
reeds een en zeventig j ren telde. Het d r door hem
verrigtte is bekend ; een Verdr g v n Verbintenis en Kooph ndel , tusfchen Fr nkryk en Americ , werd getekend .
De Heer LR RoI verzekert, d t FRANKLIN zeer veel deedt
tot deeze voltrekking, door den Heer MAUREPAS ten fl:erkften n to r den, Been enkel oogenblik to l ten voorbyglippen, indien by zich v n de Vriendfch p v n Americ
wenschte to verzekeren, en 't zelve of to fcheiden v n bet
Moederl nd . Hy verzekert ons desgelyks , d t niem nd
blyder kon weezen d n Dr. FRANKLIN w s , op den d g
d t de Britfche Afgez nt Lord. STORMONT P rys verliet ,
nit hoofde v n de vredebreuk tusfchen die beige Volken .
Het Congres benoemde , in den J re MDCCLXXVII,
Dr. FRANKLIN tot Plenipotenti ris n 't Fr nfche Hof.
Ten 4 tften de volkomene vervulling zyner wenfchen gezien hebbende, door bet fluiten v n den Vrede in 't J r
MDCCLXXXIII, die de On f h ngelykheid n Americ
fchonk , verl ngde by zyn Geboortel nd weder to zien .
By verzogt, derh lven, opontboden to worden, en, n r
herh lde nzoeken ten then einde , werd de Heer JEFOp de nkomst zyns
PERSON in zyne pl ts benoemd .
Opvolgers, vertrok by n H vro de Gr ce, en bet K n l
over .
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overfleekende, l ndde by op 't Eil nd Wight ; v n d r
terftond vertrekkende, kw m by, n eene vuurfpoedige rei,ze, to Phil delphi , in September des J rs MDCCLXXXV .
HIy werd onder veelvuldige toejuichingen eerier ontelb re
menigte ontv ngen, deeze, v n over l toegevloeid , br gt
hem in zegepr l in zyn cigen huis . In 't verloop v n
weinige d gen, ontving by de verweikoming-bezoeken der
Leden v n bet Congres, . en v n de voorn mfte Inwoon
deren v n Phil delphi . Tweem len werd by tot Voorzitter v n bet Congres to Phil delphi gekoozen ; doch ,
zyne toeneemende zw kheden noodz kten hem to verzoe,ken om ontfl g , en bet overige zyner d gen in rust to
flyten , 't geen men hem vergunde .
Het grootfle gecleef to zyns Leeveps, w s de Heer FRANtt
In den J re MDCCLXXXV,
LIN zeer gezond geweest .
werd by nget st door een Longekw l , die eindigde in
eerie erzweering , by welker rypen en doorb rllen , by
zulk een overvloed v n etter loosde,,, d t by byk ns ftikte ;
m r v n deeze ongefteltenis , ls mede v n eene, dergelyke , die hem eenigen tyd l ter overkw m , he$flelde by
zo volkomen , d t zyne detuh ling 'er net in 't mint
oor belemmerd werd . Met bet klimmen zyner j ren ,
nogth ns, ger kte by onderhevig n de Jicht, w rby in
't J r MDCCLXXXVII een Nierkw l kw m ; zints dee .
zen tyd , w s by zo wel met bet Gr veel ls met de
Jicht gepl gd , en deeden deeze kw len hem, de tw lf
l tfle m nden zyns leevens, bet bedde houden . Niettegenft nde deeze ongelukkige Lich msgetleltenis , mistte
by niets v n zyne Zielsvermogens , noch v n zynen genocglyken
rt. Zyn Geheugen w s flerk tot her l tile
toe , en by fcheen eene uitzondering op den lgemeenen
Regel, d t in zekeren leeftyd de declen , die tot bet Geheugen dienen, verh rd worden ; een uitfleekend voorbeeld
hierv n is, d t by bet Fr nsch leerde fpreeken , n d t by
den oudctrdom v n zeventig j ren bereikt h dt .
Omtrent zestien d gen v66r zyn dood , kreeg by eene
koortzige ongefteldheid, op den vierden of vyfden d g ,
vergezeld v n pyn in de borst . Deeze werd in 't einde
vry hevig, en ging gep rd met hoesten en moeilyk
demh len . In deezen toeft nd bleef by vyf d gen, w nneer deeze pynlyke toev llen op
ns weeken , en zyne
F milie hoope op herftelling begon to fcheppen . Doch
'er w s eerie nieuwe bezetting in de Longen ontfl n ,
welke, fchielyk losbreekende, gelyk zyne voorg ude Longont-
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ont(teekingen, kon by, door gebrek
n kr gten, de etternitoffe niet geheel kwyt worden . Hier door werd de demmlI ling belemmerd , en by viel in een ' l pziekte , die
llengskens verergerde , en hem , op den zeventienden
v n Gr sm nd des J rs MDCCXC, • 's vonds omtrent
elf uuren, wegrukte, in den ouderdom v n vier en t chtig
j ren en drie m nden . Dr. FRANKLIN liet een ZooH
m , den Gouverneur WILLIAM FRANKLIN, een volyverig
Koningsgezinde, en eene Dogter, getrouwd n den Heer
W ILLIAM BACHE, Koopm n to Phil delphi . Deeze Dogter
beminde by llertederst ; zy p stte hem dogterlyk op iii
2yne l tfte ziekte . Drie d gen v66r zyn dood verzogt by,
d t zyn bedde in orde gebr gt mogt worden, ten einde by
-op eene voeglyke wyze mogt fterven . Mevrouw BACHE hier
op h ren wensch to kennen geevende , d t by nog mogt
herftellen en nog j ren leeven , ntwoordde by : Ik hoop
bet niet

Het grootfte gedeelte zyner N l tenfch p heeft by ger
m kt n den Heer en Mevrouw BACHE, voor beider lee,
ven ; en om vervolgens, in gelyke deelen, onder hunne Kinderen verdeeld to worden . A n zynen Kleinzoon WILLIAM
TEMPLE FRANKLIN ]sq ., befpr k 1 y eenige L nderyen in
den St t v n Georgi ; ls ook bet Qrootfte gedeelte v n zy e
Boekery en lle zyne P pieren, beh lven nog eene bep lde
fom , indien by zich in den echt beg ve . A n de Boekery
v n Phil delphi m kte by 3000 Boekdeelen ; n den Regter HOPHINSON zyne Werktuigen tot cle Proefondervindelyke N tuurkunde, en n den Voorzitter, in bet Congres der
ITereenigde St ten, zyn Stok met een Gouden Knop, en
wel met deeze woorden : „ Myn Stok met een Gouden
„ Knop , kun(tig gewerkt in de ged nte v n den Hoed
n myn Vriend , en den
„ der Vryheid , befpreek ik
„ Vriend des Menschdoms , 'den Gener l WASHINGTON ;
„ indien bet een Scepter w re, by h dt dien verdiend en
„ zou ze verkreegen hebben ."
W t bet Ch r cter v n den Heer FRANKLIN hetreft
men wil d t by in gezelfch p bondig, m r niet vloeiend •,
fpr k ; liever luisterde, d n her woord voerde, en eer een
onderrigtend cl n een bev llig gezelfch psm n w s ; d t
men iem nd in de reden viel , lion by niet dulden : by
zod nig eene gelegenheid , h lde by meerm len de gewoonte op der Indi nen, die eenigen tyd zwygen eer zy

eene vr g be utwoorden , n welke zy met lle nd gt
geluisterd h dden . .-r -.- W t zyn Godsdienst nbel ngt,
by
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by gel,'oofde v st in de Godlyke Openb ring, in de Schrif
tuur verv t ; en zyne ged gten over den Dood mogen wy
opm ken uit eenen Brieve, omtrent vyf en dertig j ren
geleden gefchreeven n Mifs HUBBART, by het fterven
v n h r Schoonv der Mr. JOHN FRANKLIN . „ Wy zyrx
• Geesten" fchryft by : „ D t ons Lich men geleend
• zyn , dewyl zy ons verm k kunnen verfch ffen , ons
~, byft nd bieden in het verz melen v n kundigheden, erx
• het weldoen n onze Medemenfchen , is een gunstbe .
„ wys v n GOD . W nneer zy onbekw m worden tot bet
,, verrigten deezer dienfcen , en fmert in f'ede v n very , m k nbrengen ; en, in pl ts v n hulp to bieden, ons.
• tot l st ver(}rekken, en n Been der oogmerken, w r• toe zy ons gefchonken zyn , be ntwoorden ; is het
• even goedgunftig , d t 'er een weg ber md is , t ngs
„ welken wy d rv n ontil gen ger ken . De Dood is die
„ weg (*) .
Onze Vriend en wy worden elders ver• w gt , op een ngen me P rty, die eeuwig z l duu• ren ..ren Zyn Rytuig w s eerst gereed, en by is ons voor„ ut
( ) Dit zyn denkbeeld over den Dood , drukt by uit in een
Gr fTchrift, 't geen by in vroegeren d ge, nog Boekdrukker
zynde, verv rdigde :
THE BODY
OF
BENJAMIN FRANKLIN, PRINTER,
(LIKE THE COVER OF AN OLD BOOK,
ITS CONTENTS TORN OUT,
AND STRIPT OF THE LETTERING AND GELDING)
LIES FOOD FOR WORMS,
YET THE WORK 'IT SELF SHALL NOT BE LOST :
FOR IT WIL (AS HE 'BELIEVED) APPEAR ONCE MORE .,
IN A NEW
AND MORE BEAUTIFUL EDITION ,
CORRECTED AND AMENDED
BY THE AUTHOR .

D t is

Het Lich m v n den Boekdrukker BENJAMIN FRANKLIN ligt
bier, (gelyk de b nd v n een Oud Boek , w ruit de bl den ge.
fcheurd , en welks rugletters en verguldzel uitgejleeten zyn) , tot
een
s voor wormen ; egter z l het Werk niet geheel verlooren
g n ; w r eenm l, (gelyk by gelooft) weder in 't licht komen,
in een uieuwen en fr ieren Druk , verbeterd en n gezifn door
den 11'7 ker .
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uit gereeden : wy kunnen niet welvoeglyk lien to ge.
„ lyk vertrekken, en w rom zoudt gy of ik des bedroefd
„ weezen , d r wy fchielyk zullen volg_en , en weetett
„ w r wy hem zullen vinden ."
Dr . FRANKLIN, is de Scbryver v n verfcheide Verh ndelingen over de Ele&iciteit, en ndere t kken der N tuurkunde, ls mede over veele St tkundige Onderwerpen en
Mengelftbffen . Zyn eerfle Werk w s , Experiments nd
Obferv tions on Elet'tricity, m de t Phil delphi , in 't J r
MDCCLIII uitgegeeven , in twee Deelen in 4to . Een
derde Deel, over 't zelfde Onderwerp, verfcheen bet vol •
gende J r, en deeze drie Deelen, met eene g ophelderende
A ntekeningen , ls mede vergezeld v n Letters nd P .
pers, on Philofophic l Subjefts, z gen in een Deel, met koperen Pl ten , bet licht in 't J r MDCCLXIX. Onder
deeze Philofophifche P pieren , (w rv n 'er eenige voorbeen gepl tst w ren in de Philofophic l Tr ns Eions of
Tydfchriften ,) vinden wy eene Befchryving v n zyne
Nieuw uitgevondene Penfylv nifche Vuurh rden, gefchikt
tot bet beter verw rmen der vertrekken, met weinig br nd.
ftoffe ; W rneemingen over de vermeerdering des Mensch .
dotns, en de Bevolking der L nden ; Aphorismen over de
n tuur en oorz k der Uitd mping ; do Oorz k der Win .
den ; Proeven over de Koude door uitd mping to wege
gebr gt ; een Berigt v n zyn Toeftel , om de Gebouwen
tegen den Blixem to befchutten ; W rneemingen over de
N tunr v n bet Vuur , de voortbrenging der Dierlyke
w rmte ;, de Verfchynzels en w rfchynlyke oorz ken der
Dw rlwinden en Hoozen ; eene Vergelyking tusfchen de
Oude Schotfche en de hedend gfche It li nfche Muzyk,
In den J re MDCCLIX g f Dr . FRANKLIN,
enz .
zonder zyn n m, in 't licht, An Hifloric l Review of the
Conflitution nd Gouvernement of Penfylv ni ; een Gefchrift veroorz kt door de Gefchillen, die l ngen tyd gezweefd h dden tusfchen den Gouverneur en de Verg dering v n d t L ndfch p .
In 't J r MDCCLX fchreef
en g f by nit een nder n mloos Gefchrift , getyteld
The Intrefl of Gre t Brit in, confidered with reg rd to her
Colonies , nd the Requifttion of C n d
nd Gu deloupe.
Gelegenheid hier toe g f bet toen gevoerd gefchil, of bet
verkieslyk zou weezen,
n to dringen op den fft nd v n
C n d of Gu deloupe, by bet iluiten v n eenen lgemee .
nen Vrede . Onze Schryver g f de voorkeus
n bet eer .
fle , en v n zyn gevoelen w ren , gelyk n derh nd bleck ;
de
„

IAN B . FRANKLIN,
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de Onderh ndel rs by den volgenden Vrede . In den J re
MDCCLXXIX • z g men eene Uitg ve in 4to- en 8vo .
v n FRANKLIN 'S Politic l, Misce,1 l neous nd Philofophic l
Pieces ; geen v n welke voorheen byeen verz meld w ren .
De P pieren, in deezen J3undel, zyn gefchikt in vyf fdee∎
lingen : de eetfle beh lst Schriften over de St tkunde in
't lgemeen ; de tweede Stukken over Onderwerpen in
Americ , eer de Burgeroorlog uitborst (*) ; de derde, P pieren geduurende den Burgerkryg opgefleld ; de vierde
betreft lleen bet St tkundige der Americ nfche Gewesten ; en de vyfde' lle zyne Mengelwerken en Wysgeerige
Stukjes , die elders niet in druk verfcheenen w ren . ---Onder de P pieren , in deeze Afdeeling , moeten wy niet
vergeeten byzonder , to vermelden een Stukje , 't welk zyne
L ndgenooten met veel greetigheids en voordeels l zen ,
het droeg ten tytel : The W y to We lth, s cle rly fhewn
in the Pref ce to n Old Penfylv ni Alm n ek , entitled
Poor Rich rd Improved . Dr . FRANKLIN, die, veele j ren
geleden , Poor Rich rd's Alm n ck in Phil delphi h dt
uitgegeeven ; vermeerderde die met veele Spreuken en Gezegden , voorn mlyk betrekking hebbende op Vlytbetoon , Oplettenheid in den rbeid, en Sp rz mheid : bet
grootfle gedeelte v n deeze l tfte verz melde en verwerkte by in de bovengemelde lgemeene Voorreden .
In deeze Afdeeling treffen wy desgelyks
n , eenige byvoegzels tot de Proefneemingen in- de Eleftriciteit, en eene
veronderflelling over bet Noorderlicht (t) . -- Met ~6n
woord, bet doel v n deezen grooten M n w s, lgemeen
nuttig to weezen . Zyn R d
n de Diensthoden ;
n
die zich in Americ nederzetten ; zyne Regels voor Gezetfch ppen ;
zyne hulpmiddelen tegen bet rooken der
Schoorlleenen , enz . , wyzen ten overvloede nit , d t by
geen Onderwerp to gering voor zyne pen rekende , indien
het met mogelykheid eenig nut kon nbrengen .
Dc
(*1 Deeze P pieren demen over l den Geest v n Vrede en
Verzoening . zy geeven een h rtelyk verl ngen to kennen , on
de bel ngen v n het Moederl nd en der Volkpl ntingen to vertenigen , en lle m tregelen voor to komen , ftrekkende om
deeze v n een to fcheiden .
(t) Zyne Phyfsc l nd Meteorologic l Obferv tions, Con1et9°ures
ndS ppofitions verfcheenen in the Philofoph. Tr ns llions Vol . LV .
for 1765 , en in Vol . LXIV. P rt . I. for 1774 , l s men
yn Vertoog ever het flillen der Golven, door middel v n Olie .
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De beroemdfte Buitenl nders hebben den Wysgeertgett
rbeid v n Dr . FRANKLIN hoogst bewottderd , en 'er met
grooten lof v n gefprooken . Signor BECCARIA , heeft
voor zyne keurlyke Verh udeling Elettricismo Artifici le ,
een Brief n onzen Wysgeer gepl tst , w rin by hem
nmerkt ls den V der, der Eleftriciteit ; by fpreekt v n
de Ontdekkingen door hem ged n, met deeze driftvervoering : „ A n U w s hot gegeeven , de Menfthen in die
• nieuwe Weetenfch p re verlichten . Gy w rt het , die
„ den Donder v n lle zyne verfchrikkingen beroofde ; en
• uw veel onderneemende Geest heeft bet, Vuur des He• mels , 't geen men
nz g ls een w pentuig der Al• m gt, geleerd n r uwe item to luisteren ." - „ DES• CARTES ," fchryft de Ridder DE CHATELLUR , in zyn
Vertoog de l FelicitE Publique , „ heeft de wetten der
• Dioptric , NEWTON die v n de Optic , , ontdekt ; eene
• groote en heerlyke ontdekking w s voor deeze tyden
• bew rd , en deeze is de Ele&iciteit ; de verb zende
• uitwerkzels d rv n hebben bet Menschdom op eeue
• hoogte gebr gt, gelyk n die v n de Goden der Oud„ herd , d r FRANKLIN , ls een ndere PROMETHEUS ,
„ de Kunst gevonden heeft om 'bet Vuur v n den Hemel
• to h len, en to doen gehoorz men n zyne Wetten ."
De Heer D'ALEMBERT verwelkomde hem, by zyne nnteeming tot Lid der Fr nfche Ac demie , zinfpeelende op
FRANKLIN'S Wysgeerige St tkundige verrigtingen , met
deezen f}outen regel,
Eripuit C lo Fulmen, Seeptrumque Tyr nnis .
D t is : Hy heeft den Hetnel den Blixem , den Tyr nnen den Schepter ontweldigd . En de Heer DUBOURG, de
eerfte Fr nschm n , die openlyk de z k der Americ nen
voorftondt, fchreef, onder een Afbeelding v n FRANKLIN,
deeze regelen
Il r vi le feu des cieux ;
h f it f eurir les rts, en des clim ts f uv ges t
L'Amerique le pl ce ' l tete de fes S ges
L Greque l' uroit mis u nombre de fes Dieux .
't Welk op deezen zin nederkomt
By heeft den Hemel het Vuur ontweldigd ;
Hy heeft, in woeste Gewesten , de Kunften doen bloeijen ;
Americ pl tst hem n 't hoofd h rer WVyzen,
6riehenl nd zou hem onder'tget l zyner Goden geftcld hebbeu .
Dr.

VAN R . FRANKLIN .

393

Dr ; FRANKLIN werd den een en twintigften v n Gr s .
rn nd , op her Kerkhof v n Chrif Church to Phil delphi
begr ven, in d t gedeelte,'t welk p lt n de Arch ftreet ;
ten einde een Gr tgedenkteken , zo her voor hem worde
opgerigt, to voordeeliger st nd hebbe. Nimmer h dt men
to Phil delphi , een ft tlyker bewyzing v n de l tfte
Eere. De z menloop des Volks , ter deezer gelegenheid,
w s ontelb r . Dertig Geestlyken vergezelden de Lykft tie , Lieden v n llerlei R ng en Belydenisfe volgden dezelve in eene geregelde orde . Alle klokken der St d m kten een dof geluid, en het Gefchut werd losgebr nd . De
Nieuwsp pieren zelfs verfcheenen lien d g in den rouw,
en niets verzuimde men 't welk ten betoon kon dienen ;
v n de hoog gting der Burgeren, voor zulk een ultfteekend
Ch r cter. Her Congres bev l een lgemeenen Rouw, voor
een m nd l ng, in lle de hereenigde St ten v n Americ .
Dr . sm' Ii , Provost v n her Collegie in Phil delphi , en
Mr . RITTENHOUSE, werden door de PhilofophifcheSocieteit
benoemd, om zyne Lofreden to verv rdigen ; en de Heeren
v n de St ds Boekery hebben een fr i Gebotiw opgerigt ;
op wells tweede verdteping een Nis is opengel ten ;
voor bet St ndbeeld v n derzelver Weldoener , 't welk in
It lie z l verv rdigd werden .
De N tion le Verg dering in Fr nkryk n m, voor drie
d gen, den Rouw n over den Heer FRANKLIN, en, op
den een en twintigften v n Zomerm nd , bet lde de Algemeene R d v n P rys eerie Eerfch tting n zyne NT ged gtenis, door her bywoonen eener Lykreden over hem
uitgefprooken, door den Abb6 FAUCHET, in de Rotundo,
die met zw rt beh ngen , met l mpen en k rsfen verlicht, en met op die omft ndigheid p sfende fpreuken vercierd w s . Met een uittrekzel nit deeze Lofreden, zullen
wy dit Leevensberigt befluiten .
„ Gy helderfchynend Licht der Vryheid ," dus lies de
Abbe FAUCHET zich hooren : „ w rom zou ik u de
„ Groote noemen ? Grootheid is m r l to dikwyls de
„ geesfel des Menschdoms , welks Geluk to bevorderen ;
y, de on fl tende pooging w s v n uwe Goedheid . Ge•
„ niet bet Geluk voor u bereid, door uwe Deugden . Het
; ; moet zuiver , her moet verheeven weezen , door de
„ heuchlykfte n ged gren . V66r d t de toorts , tiler wele
ke Gy de Wereld verlichtte werd uitgebluscht , w ren
, 'er duizenden n ontftooken, die th ns her heilig vuur
„ der Vryheid over de geheele wereld verfpreiden .
NENG . 1791 . N© . 9.
D d
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Hoe klein, hoe fchynb r niets beduidend, is de eerEen kop
y , Thee, by uw ontbyt voorgediend, en n derh nd het
• voorwerp geworden v n Gene drukkende bel sting ,
• keerde de oude Gefteltenis v n Americ om . Uw door, dringend Verft nd, 't geen, met een wydftrel kend oog,
• bet voorledene, bet tegenwoordige en het toekomende,
„ doorziet , ontdekte v n verre de ketens , welke men
„ voor uw L nd fmeedde. Uwe Wysheid en Moed zetten
• u n om ze to verbreeken, eer zy konden ngelegd en
,, v stgeklonken worden . Door een uitfteekend voorbeeld
„ to geeven, hebt gy lle Volken
ngezet, om to beflui„ ten tot bet nedervellen v n Eigendunklyke M gt .
,, De Fr nfchen , edelmoedig en grootsch , zelfs toen
,, zy hygden onder bet juk der Dwingl ndye , ftonden u
• met hunne d pperheid en w penen ten dienfte . Veg„ tende voor de Americ nfche Vryheid , leerden zy de
• Vryheid des Menschdotns eerbiedigen, en werden op de
„ Vryheid verliefd . In elk gedeelte v n Fr nkryk zyn
• th ns Tempels ter eere v n die Godinne opgerigt . Dt
• meeste Priesters, die hunne Alt ren bedienen, zyn ops , gekweekt in uwe School . Zie onder hun den Mededinger
• v n WASHINGTON, DE LA FAYETTE , wiens bekw mo
• heden , wiens deugden , wiens opregtheid en Vryheids„ min uitwyzen , hoe veel voordeels by getrokken heeft v n
• uwe lesfen ! Eerbiedensw rdige Schim v n den grooten
• FRANKLIN, gy moogt nu met een zegenenden l ch ne• derzien op uwen Kweekeling ; gy moogt nu den Voorveg~, ter der Menschlykheid , den d pperen H ndh ver der
• Vryheid in twee Werelddeelen, nfchouwen I
,, Gy zyt de Weldoender geweest v n bet Heel l! Uw
• N m zy eeuwig geeerbiedigd ! M g deeze de troost
• der ongelukkigen, en de vreugd v n lle Vryen, wezen!
is meer geregtigd tot onze D nkerkentenisfe , ik
•• Wie
h d byk ns gezegd, tot onze A nbidding? Het w s u
y, niet genoeg , n den Blixem wetten voorgefchreeven ,
en bet woeden des ontzettenden Onweers fgewend, to
• hebben . Gy hebt bet Menschdom een veel grooter
• dienst beweezen, gy vernietigde den Blixem in de h nd
,~ der Overheerfchers , welken zy gereed hielden, om los
,, to I ten op hunne beevende Onderd nen .
„ Welk een genoegen moet bet u gefchonken hebben ,
,., d t gy, nog op rde zynde, de Fr nfchen ufchouw• de, zlch bedieuende v n uwe L esfen en v n uw Voor„ beeld ;
„

• ire oorfprong v n groote Omwentelingen !
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beeld ; d r zy bet h tlyk gev rte der,, Dwigl ndlt
nederwielpen, oni, op de overblyfzels s bet hoerlyk Ge.
bouw der Vryheid op to rigten 2 Met wells • een veet
grooter verrukking , moet gy nu nfchouwen de ver=
fpreiding v n d t Licht, 't welk eerst in u opkw m, etf
v n u fftr lde! Welh st, z l bet de wyde wereld
overfchynen, en de Mensch, zyn eigene w rde gevoe.
lende , z l oog en h rt ten Hemel heifeu ; en zich rt
geene Heerfch ppy,
n geene bVetten, onderwerpen,
d n die der Deugd en der Rede.
,, Slegts dencn wensch, heb ik nog uit to boezemen . -~
Een wensch n u ltoos boogst dierb r ; een wensch,
then gy Heeds koesterde in uwen deugdz men en goed.
d digen boezem .
Zeker, die wensch z l voor den
Throon v n ('OD ngen mer zyn , d r wy denzelven,
in den n m v n FRANKLIN, uitboezemen , de
DAT DE MMENSCHEN, VRY -WORDENDE,
wensch :
OOK MOGEN LEEREN BETER TE WORDEN`f Dit is de
eenige weg, l ngs welken zy kunnen betoonen det
Vryheid w rdig to weezen ."

EYZONDERHEDEN VAN BIGORRE I EN VAN DE INWOONDER$
DEEZES GEDEELTE VAN HST PYRENEESCHY
GEBERGTE .

(Ontleend uit eene nieuwlings

0

to F rt's uitgekomene
dens les Fyr dnees Fr ncois.)

nder

Voy ge

lle de Oorfpronglyke Bewoonders v n bet Pyre.

neefche Gebergte, zyn de Bigorres de minst bekenden .

De Gezondheid der Lugtftreeke m kt hun fris en werkz m ; zy hebben ch r herifeerende gel tstrekken, en gely.
ken zeer veel op elk nder . Kunflen rs, die kl gen, d t
men de w re evenredigheden v n bet Menschlyk Lich tn
nergens meer ntreft, zouden zich derw rds mogen ver•
voegen, om Modellen to vinden . Hunne L ndlieden v e.
gen w kkeren cooed by fterkte en vlugheid . Leevendigheid
v n rt en wel to vreedenheid hebben zy gemeen met de
Inwoonders v n G sconje, L nguedoc en Provence . De vuu•
righeid v n hunne geteltenisfe veroorz kt, d t hun t l
r s, driftig, vol cc-den en there betuigingen, is i zomtyds
l A
.
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f beneden den n tuurlykerl fleiV
l terf zy htin toon een o
tel zinken, ow denzelven fchielyk tot de hooglte noot to
verheffeu . , Hunne denkbeelden zyn, vol v n verbeeldingskr gt, hunne gesten v rdig en geweldig. 't Is niet vreemd,
in de zuidlykile L ndfch ppen Menfchen to ontmoeten , wier
vetbeelding to leevendig is, om zich v n de gewoone wyze
v n .fpreeken to bedienen ; wier uitdrukkingen dus vol zyn
v n fchitterende ged gten ; en kunnen zy bier mede zich
niet vergenoegen, d n neemen zy h nden en oogen to b t,
om meer klems n hun zeggen to geeven . Edelmoedigheid
en weld digheid zyn by hun gemeenz me Deugden .' Hun
onderhoud is onbefch fd ; zy zyn to lugtig om bed rd to
redeneeren, en h stig in hun twistredenen . De gem klyk,
beid, w rmede zy zich weeten to redden, ls zy v stge.
pr t zyn , door een kwinkfl g , gep rd met zekere hu
elgene leevendigheid v n toon, zet hun de Ch r tertrekt
by, welke de G sconjers, u r ller getuigenis, bezitten .
bd Bigorres oefenen zich met den Slinger, v n hunne
vroeglle
ndschheid of ; en kunnen een J oog ffchietert
eer zy kunnen fpreeken . De beste Looper, Ryder en Werper wordt meest ge gt . Menfchen, dus gefteld, wier nd gt geheel°is ingenomen met de bezorging v n de leevens+
noodwendigheden , omringd met vooroordeelen en tekens
w n ver gdng voor de Weetenfch ppen, kunnen geen fm k
vinden in de verm ken ontil nde uit de beoefenitrg . des
Verfl nds. MONTAIGNE fchreef reeds : En mon climut de
G scogne on teint pour drolerie de me voir impri
De Bigorrer, die geed L ndlieden worden ,

i4wen in
den Kerklyken fl t . en zyn 'er weinige F milien,-e geen
Geestlyken onder zich tellen . Veelen deezer leeven in een
gdttr klyken wellust, en genieten trots den blinden eerbied
des Volks. De n buurfch p v n Bigorre heeft nogth ns
een MONTAIGNE , een BAYLE , Cell MONTESQUIEU , een
VARCA, een ABBADIE, ten BORDEZ, een ORBESSAN, enz.
hervoortgebr gt. Ook ontbreekt bet niet
u n ruen,
die Big orre zelve bedekken voor 't verwyt d t bet geen
groote-M nnen heeft, om tegen deeze N mlyst ter mon:
ftering to brengen . Het k n roemen op den Abbe TORNE,
die de Beginzelen der Wiskunde in 't licht g f, in een
tiuderdodr , w nneer nderen bezig zyn met - dezelve to
leeren, en wiens Leerredenen voorbeelden zyn v n Welfpreekendheid ; op den Ridder D'AUGOS , een beroemd
St rrekundigen ; op de uitileekende Geneesheeren LAUDE'
RAT,

YAW BIGORR*
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,R~, AT, BOULI, PICQUE, D'ASSIEU ; op de Letrerhelden nm
J Ueo, Broeder COSME, LAVANT, CASTET, P. NAVARR&
en P . CORBIN ; die lien dit Gewest voor hun Geboorte .

grond erkennen .
De hedend gfche verdeeling v n Bigorre is bet L nd
v n Ruft n, de hl kte en de V leien . In den tegeuwobrdigen ingekorten'ft t, is Vigdrre gebr gt tot zestien mylen in de lengte, v n bet Noorden tot bet Zuiden, en de
grootfte breedte h lt zeven mylen. Ten Noord-Oostert
is bet bep ld door de 4rm gnzc" en bet L nd v n de
Vier V leien, lVebouz n en fljt r c ; ten Zuiden door bet
P renee/che Gebergte ; 'en door Bern
n de Westzyde.
it de ligging zou men verw gten, d t dit L nd deselfde
z gtltreelende w rmte geniet ls de n buurige- L ndfch ppen, 'op dezelfde Breedte ; doch dit is in' geeneb deele bet
gev l. Het Pyreneefc1 e Gebergte ©nderfchept de w rmte
v n bet Zuidlyker liggeude Sp nje ; terwyl bet, n deft
Noordk nt open liggende , door de 'hoogte' blootgefleld is
p n de kot}de winden, die uit then hoek'w tjen . De Ipt•
woonders zyn, gev lglyk, beroofd v n' veele Vru&ten c
Moeskruiden . De Or nje- en Olyfboom k n den Winter
niet doorft n zonder bet behulp der kunst, en de Vrug ..
ten zyn d n nog ilegt ; m r de L urier- , de Vygenboom en de Myrth l den nuts v in- de ilrengheid, der
Lugtftreeke .
Dit Berg gtig L nd kent flegts twee J rgetyden . De
Zomerhette wordt zelden gevolgd' door de 'tr pswyie f.
neemingen , welke de ver ndering min merkb r en heilz mer doen worden, De - Zomerhettt is - drukkend , verwekt kwyning en overvloedig zweet, w ruit wel eens
befmettende Ziekten ontft n. Engberftigheden en Bq.
roerten zyn 'er niet zeldz m ; d n, in de V leien , ge•
nieten de Bewoenders cen gezonder Lugtsgefteltenisfe .

Dd 3
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00RSPRONGLYSE BBIEVLN VIT SPANJE,

QOBSPRONGLYEE BRIEVEN UIT SPANJE DOOR EEN REIZIGER Gb
SCHREEVEN ;, BEHELZENDE DE GESCHIEDENIS VAN DON
ALONZO, OF DEN EDELEN RLUIZENAAR .

(Vervolg en Slot v n bl. 359 .)
A C 9 T S T E

BRIEF.

M drid, Sept. 6, 178 Zoo r s de K perg lei te Tunis nkw m, bezigtigde men den
, genomen prys, en de Perfoonen, n der ; bet vrouwelyk voor .
komen v n LEONORA en h re K menier, ontdekte welh st h re
8exe . Zy werden d rop gekleed in zulk eeu Vrouwen-gew d,
ls meest diende om h re fchoonheid ten voordeeligite to doen
'uitkomen, en met de overige Sl ven op de M rkt gebr gt.
De bekoorelykheden v n LEONORA w ren to in 't oog loopend,
om geene meet d n gemeene nd gt if- trekken . De Verzorger
v n den Dey'koos h r voor zynen Meester uit, en dewyl zy
verzogt h re Gezellinne by zich to mogen houden, werd
n
den K per-C pitein voor deeze een billyke prys bet ld .
Bef hikking op de Sl vinnen gem kt zynde, werd 'er ofer den
verkoop der Sl veu geh ndeld ; dewyl in den Hof v n den Dey
cenige werklieden noodig w ren, vie[ het oog des S .l venbezorgers op Don ALONZO, wiens jeugd en bev llig voorkomen
zyn o g trokken, en by n m 'er twee of drie ndere tot bet
zelfde einde.
` Toen UoNORA weggeleid werd n bet P leis v n den Dey,
greep eene geweldige he ngstheid de Ziel v n Don AT ONZO n .
Als by z g d s `een fr n J ngs de w ngen v n zyne Schoone fbigge[de, en met welk een wederzin zy de pl nts verliet, werd
![y byk ns zinneloos, en (prong h rw rds om eene l tile omhelzing se mogen ontv ngen ; doch, bevindende d t zyne poogingen vrugtloos w ren , en d t zyne bewee-ingen niets nders
uitwerkten , d n bet gel ch der Ongeloovigen to verwekken ,
poogde by zich n den dw ng zyns Noodlots to onderwerpen,
en liet zich heenen leiden, zonder zich to bekommeren over zyn
volgende beftemming .
't Is th ns tyd om n Sicilie weder to keeren, w r bet onver .
w gt wegg n der Vlugtelingen een zeer groote onrust veroorz kte . N rdem l noch de V der, noch de beftemde Egtgenoot
v n LroNORA, bet minfle vermoeden h dden opgev t v n de verknogtheid tnsfchcn deeze en Don ALONZO, konden zy geen reden geeven v n deeze fweezigheid , of zelfs veronderflellen,
d t, zy to z men geg n w ren ..
Dec.

eORSPRONGLYKE BRIEVEN UtT EPANJB .

399

Deeze geheele h ndel w s voortgezet met zo veel geheimhoqding, d t men ze niet miste voor den volgenden morgen ; w ntteer zy zich op cenen to grooten ffl nd vonden bm gterh ld
to kunnen worden, fchoon men geweeten h dt w r zy been
wilden . M r men ontw rde dit wegloopen niet, of de M rquis
en Gr f wenden lles n om den dr d to vinden, die hun kon
leiden tot de ontdekking v n den weg dien zy genomen h dden .
De eerfte kundfch p , weike zy opdeeden, w s v n een Mstroos die op de w gt gell n h dt, op een Schip digt by de
M ltdfche Feloek, toes dezelve onder zeil ging ; by befchreef
den Perfoon v n ALONZO zo n uwkeurig, d t 'er geen twyfel
overbleef, of deeze w s een der Perfoonen die zy zogten ; dock
wie by hem w ren kon niet bep ld worden, voor d t eenige
omf' ndigheden, door een der Dienstbooden v n den M rquis
ngevoerd, hem verzekerden . d t deeze geene nderen konde
weezen, d n zyne Dogter in M nskleederen, vergezeld v n h re
K menier in 't zelfde gew d . Werw rds bet Schip heenen ge .
v ren w s konden zy niet to weeten komen : dewyl her lleen
n den uithoek v n de H ven ten nker gelegen h dt, d gs to
vooren binnen gezeild om een fiorm to ontg n, en kort d rop
weder 'vertrokken .
1)eeze ontdekking ged n zynde , kon het l rtzeer v n den
M rquis lleen geeven rd worden door de'woede v n den Gr f.
Eenigen tyd kon de eerstgemelde niet gelooven, d t zyne Dogter
zo ongehoorz m en onvoorzigtig zou geh ndeld hebben, noch
de l tstgenoemde zich verbeelden, d t zyn Neef zo onvriende .
lyk en trouwloos, verr dlyk, hem zou bejegenen . Voor cone
wyl konden zy bet berigt, wegens bet verl ten des Ell nds, niet
s nneemen . Misleid door deeze hoope, v rdigden zy booden
n
lle omliggende pl tzen f, ow, w re bet mogelyk, h re
voetft ppen op to fpeuren ; doch, by derzeiver wederkomst, vonden zy hunne vrees verfterkt en Verzekerd .
W r nu ged n?
Don MIGUEL w s , in de vervoering
v n zyn drift, voor hot huuren v n een Schip, en hun terftond
P to zeilen . M r welk een weg ftondt hun to neemen ? Niets
g f hun d romtrent eenig fpoor . In 't einde w ren zy gelukkig
genoeg, om ook ten dien opzigte kundfch p to bekomen . Een
Schip, den volgenden d g to Mesfin binnen geloopen, h dt hec
neemen v n de M ltefer Feloek gezien, en deeze w s, volgens
de befchryving, dezelfde, ls die, w rin de Vlugtelingen zich
begeeven h dden .
Don MIGUEL h lt dit niet vernomen, of by befloot n Tunis to
vertrekken, en, of LLONORA in de men v n h ren V der terug
to brengen, of in die on~erneeming om to komen . Dit befluit
h dt nogth ns ndere redenen tot grond. Vriendfch p en gting
voor den M rquis, v n wiens h rtzeer by geen ooggetuigen kon
weezen, zonder d rin gevoelig deel to neemen, mogr de eerfie
on fchynb re oorz k weezen rot zulk cene w nlioopige onderD d 4
nee-
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neeming ; m r zyne Liefde tot LEONORA, die h r wegloopeii
met eenen nder' niet kon verdooven, en eene begeerte om de
trouwloosheid v n ALONZO to iir fffen ; eene begeerte, welke by,
n h dt,
ond nks de Vriendfch p, die zo f ng tusfchen bun be
niet kon onderdrukken, i'poprden hem beurtlings n tot deeze
onderneeming . Hy huurde, derh lven, een G lei , en omtrent
ngepgmen , en de noodige Leevens- en Krygstwintig Zeelieden
voorr d n booed bez_orgd, hebbende, evende by n de Kust
v n elfric .
IN EGENDE BRIEF .

M drid, Sept . 12 - 1 7 8 -

et gerugt v n LEONQRA'S uit(leekende fchoonheid b dt
v66r h r bet P leis bereikt , en de nieuwsgierigheid v n
den Dey grootlyks opgewekt , zo d t by, by h te nkomst,
de kr gt h ret bekoorelykheden erkende, door h r op eene
gun iger wyze te, ontv ngen d n by gewoon w s nieuwlings
gekogte Sl vinnen to doen ; en, in cede v n zich to bedienen
v n bet refit of dG m gt die h r gev ngen Il t over-h r
g f, bev l by, ziende,de ~choone floor droefheid geheel over,
weldigd , h r n de zorg v n eenen Gefneedenen , met l st
om he r met lle toegeefiykheid to behkndelcn , tot h r geest
gene meerdere bed rdbeid zou gekreegen hebbeq .
Ten zelfden tyde w s Don ALONZO n bet P leis gebr gt, en
gepl tst opder bet opzigt v n den Oppertuinm n des Peys .
lievroedende d t bet niets zou b ten'zich over to geeven n
de moedloosheid, welke zyne . Ziel ngegreepen h dt, deedt by
bet werk, bem Qpgelegd,met eene v rdigheid en n uwkeurig.
heid, welke hem in de gunst zyn$ Mee ;ters br gs, die, genoegen fchpppende in zyn gedr g, de geftrengbeden , welke by
nderzins zou hebben moeten onderg n, zeer verminderde,
M r, fehoon ALONZ,Q , bezield met de •h oope op een gun .
ftigen lotwi$fel, die zelden bet menschlyk h rt verl t, eene
fchynb re wel to vrederiheid nn m, terwyl by zynen' rbeid
verrigtte, kwelde de oniekerheid, wegens bet lot v n h r,' die
by meer d n zichzelven beminde, zyne Ziel, en too,-, w nn zyne h itbreekende
i eer by vtyheid h dt om bot to vieren
overdenkingen , meenig een diepgeh lde zugt uit zpnen hoezem . Nu gens fchilderde zyne verbeelding LEONORA of, ls
been gefleept wordende n bet bedde v n den Dey, of eeq
V n dietl4 St tsdien ren, en gedwongen zich to vo€gen n r
fgeper p Qmhelzingpn i lsd n greep eene oogenbliklyke verwvildering zyne 7iel n, die hem vervloekingen tegen den fchen .
filer zyns Refits fperilen ; d n eens verbeeldde by zich d t zy
iign Uolk rtgkte v n de zyde h irs geweldigen Eigen rs, oti
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4jen in h r eigen h rt to drukken, en door die w nhoopigo
& d h r eer ongefchouden to bew ren .
Terwyl ALONZO zich met deeze verbeeldingen m rtelde , bevondt Zich LEONORA's h rt in geen geruster fl t . H re vreet
werd leevendig gehouden , niet lleen door de onverduldigheid
h rs nieuwen Meesters, wiens heftigen wil zy wist niet veel
l nger to zullen kunnen wederfl nd bieden , d n door h rg
yrees voor hem, o rs wiens wil zy h r Gebuortel nd verl ten
h dt . Gelyk ALONZO menigwerf zyner verbeeldinge , op de
voorgemelde wyze, borvierde, kon 00k LEONORA niet ontg n,
dergelyke fzwervingen der verbeeldingo to ontw ren . Nu
eens befchoutvde zy hem ls op de roeib nk in de G lei geketend, en bezwykende onder den fgepertlen rbeid ; d n weder, ls gekoppeld n een flegten Sl f, werkende n de vestingen , ep niet lleen zugtende onder den h rden fl f des dryvers, m r zich vol' wederzin fwendende v n zyn l gen Me .
4legenoot .
In deezer voege werden de weezenlyke r mpen der ongelukkige Gelieven dikwerf vergroot, door de kr gt der verbeelding .
Ondertusfchen kw m Don MIGUEL, wietrs reis door tegenwinden vertr gd w s, op de Dust : en eenigen zyner $cheepslieden , wet bekend zynde to Tunis en d romflreeks, l udde by,
onder begunfliging v n den n gs , zeer digs by den tuinw l v n
't P leis des Deys.
Niem nd, d n 4e w nhoopigfle M n, zou ooit iets dergelyhs
befl n hebbei ; de flerkst door hoop bezielde, lleen, kon zich
met een gelukk1gen uirfl g flreelen . De gronden, w rop by to
deezer pl tze I ndde , w ren zeer los . "t Is w r, by mogt
yeronderflellen , d t de Schoonheid V n LEONORA bet oog v n
den Dey zou ;rekken, en d t zy, in gevolge hierv n, zou ge~I tst worden in diens H rem, n welks voet by th ns gel nd
ye s, Dit gefleld zynde , w s 'er reden om to gelooven , d ;
bet h r nu en d n vergund zou weezen in de tuinen to w n4lelen, om de koelre v n den vondflond to genieten ; doch 'er
deedt zich weinig grouds v n hoope op, d t by in fi t zou
weezen om eenig voordeel to trekken v n die omfl ndi ;heid .
Op eehe bloote veronderflelling , derh lven , befloot by , den
w l des ruins, indien mogelyk, to beklimmen, en, om of weder
to kceren met de weggeloopene, die by zogt, of in dit befl n
om to komen .
't Geviel d t de gisCngen v n Don MIGUEL, fchoon 'er veel
je ns v n bet tegendcel w re , over 't geheel bew rbeid wier .
den . Reeds Is opgemerkt , d t de Dey, om het gemoed v n
1,EONO1tA tot bed
ren, en h r l ngs then weg re gerceder tot
zynen wil to brengen, l st gegeeven h dt, om h r ile vryheden to veroorloven, welke zyne Incest begunfligde in den H Tern genooten . LEONORA h dt , gevolglyk, vryheid, om, ls
bet h r beh gde , in den Hof to w ndelen : en dewyl h r
Dd 5
mees-
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meeste verln k beftondt in bot to vieren
n h re gepeinzen,
en to pr ten met h re Lorgenoot over h ren ongelukkigen
toefl nd , koos zy bet fgelegenst gedeelte ten dien einde nit,
en w ndelde d r tot zeer I t in den vond. By deeze gelegenheid w s zy doorg ns flegts v n den enkelen Gefneedenen
vergezeld, die h re g ngen n ging op een voeglyken ffl nd,
,loch h r ltoos in 'c oog hieldt .
In dit gedeelte des h ofs w s de woonpl ts v n den Oppertuinm n , en rondsom diens wooning flonden verfcheide kleine
Hutten , ten verblyve zyner Sl ven, die d rin werden opgeIlooten, zo r s bet werk v n den d g ged n w s . ALONZO lieen m kte eene uitzondering op deezen regel . De gunst des
Oppertuinm ns verworven hebbende door zyne v rdigheid en
gedienfligheid, w s by niet onderworpen n de gev ngenzetting
zyner Mede rbeideren ; m r mogt in- en uitg n ls bet hem
gelustte .
Zod nig w s bet met de z k gefteld binnen den Hbf, op den
vond, toen Don MIGUEL zich gereed m kte om dien v n buiten
to beklimmen . LEONORA n m, volgens gewoonte, h re w ndelrng n dien eenz men oord , en ALONZO, wiens Medefl ven
lien in fl sp l gen, zwierf, in droevige gepeinzen, n by eene
Il g, die de Sl venwooningen v n de W ndelp den ffcheidde.
Op deezen vond w s ALONZO, in diepe ged gten ls verzonken, de voorgefchreevene p len to buiten getreeden, toen by
op 't onverw gst uit zyne mymering werd opgewekt, door twee
Vrouwenftemmen, z gdyk in 't Sp nsch met elk nder fpreekende. Het eerfte denkbeeld, 't welk in zynen geest opkw m, w s,
d t zyne Zielsvoogdesfe met h re K menier de perfoonen w .
ren , wier betoverende ftemmen by hoorde, en zyn h rt klopte
v n 't genoegen, op de ged gten, d t by zich zo n by h r be.
vondt ; m r bet bezef v n de pl ts, w r by w s, en v n den
vernederden ft t, w rin by zich bevondt, hem ten zelfden tyde
bekruipende, ftondt by beweegloos .
Op dit oogenblik beklom Don MIGUEL, wiens eens genomen
befluit en onverfchrokkenheid hem in fl c gefteld h d, om lle
zw righedcn to boven to komen, bet opperile v n den w l : v n
deezen wierp by zich in den tuin, n by de pl ts, w r de Ge .
needene w s lettende op de hem toevertrouwde Perfoonen .
De 111 ho.veth s., een M n zo n by zich ziende, trok terftond
zyn zw rd, en d gt, met ednen fl g, hem to ftr ffen over zyne
indringing ; m r Don MIGUEL, vlugger en behendiger, fl k zyn
zw rd onder den flinker rm v n den Gefneedenen, en by flortte dood ter rde
LEONORA, met h re K menier, z g bet gevegt ; dock niet in
fl nt om to z ,'en wie de ingekomene Perfoon w s ; dewyl de M n
flegts een fl uw fchynzel door de boomt l.ken g f. Door vrees
o ,. erm nd , g ven zy beiden een luiden gil . beeze gehoord door
Don ALONZO, boorde by door eene kleine opening v n de H g
keep ,%
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been, en bet zw rd v n den nedergevelden Gefneedenen opv r-

tende, deedt by Don MIGUEL, cer by op bet fweeren v n deft
sl g kon verd gt weezen, op den grond tuimelen .
Nieuwe fl fFe v n verb sdheid voor LEONORA en h reGzl,
linne, die v n fchrik verflyfd flonden, en geen reden wisten to
D n , hoe
geeven v n deeze ontzettende gebeurtenisfe .
zeer n m h re ontfleltenisfe toe , ls zy zich in h re eigene
l ndt le hoorden
nfpreeken, en vern men , d t de Spreeker
niem nd nders w s d n Don ALONZO !
Duizend wederzydfche vr gen zouden pl ts gegreepen hebben , w s hunne nd gt niet fgetrokken geworden , door bet
kermen des gewonden , en de M n ten deezen oogenblikke
w t helderder doorbreekende, z gen zy, tot hunne onuitfpree .
kelyke verb sdheid , d t de d r liggende Perfoon de jonge
Gr f VAN CALVATARA w s .
De ontdekking verminderde in geenen deeze de verlegenheid
v n LEONORA . D t Doll ALONZO , met h r gevlugt , en ten
zelfden tyde met h r gev ngen genomen, zich in den tuin v n
den Dey bevondt , lion gereedlyk verkl rd worden ; m r d t
Don MIGUEL, dien zy h dt zocken to ontvlieden, en op Sicilie
gel ten w s, onkundig v n dell we- door de vlugtenden genomen, zich d r ook vertooude, ging lien begrip to boven .
Don ALONZO flondt niet min verfleld : 't w s de tyd niet otn
v n verwondering opgetoogen to blyven . Zyn medelyden ont.
w kre , en gedrongen door de bewustheid , d t by de voorn mfte oorz k w s v n het deerlyk tooneel, d t zich hier vertoonde ; v tte by de h nd zyns Neefs, en bezwoer hem, d t by
zou ontdekken, hoe dir pes bykw tn .
D, n MIGU . L ontw kte nit zyne bedwelming, op her hooren
eener hens zo weibeke . :de flemme , en deedt eene pooging om
op to fl n ; doch zich, door het verlies v ,t bloed buiten fl t
bevindende, fi kte by een diepe zugt, en ging weder leggen .
LEONORA tr dt d rop n der , en de deerlyke uitwerkzels
ziendc, v n h ren fkeer der Egtverbintenisfe met dien Edelm n, borst zy in vervoering v n droefheid uit, en toonde, door
de geweldigheid h rer vervoeringen, hoe veel zy leedt over de
gevolgen v n h r onvoorzigtig gedr g .
'Er volgde een nikuw tooneel, ging de Heremiet voort, terwyl een tr n zyn oog onrglipte , een tooneel 't welk een bel ngryke ontknooping v ts een ller ndoenlykst Tretzrfpel zou
opleveren .
Don MIGUEL, ls tot bet leeven weder geroepen, door deeze
'tekens v n deelneeroing v n de zyde v n LEONORA , floeg op
h r een oog, vol vergiffenis ; en, met weinige woorden verh ld hebbende , de fl ppen door hem genomen ter h rer herkryging : dewyl her leeven, zonder h r, voor hem niets be .
koorefyks h dt , verzogt by h r gebruik to m ken v n de gelegenheid, tot onckomen, welke zyne onbed gte o derneeming
ver.
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verfeb fte .
D rop de h nd tot ALONZO uitflrekkqdi v
ten token d t by het hem mede verg f, herh lde by by hem 'bee
zelfde verzoek, en blies, de h rdheid v n zyn lot bekl gende,
den l tfien leevens dem ult .
Het overtreft bet T lvermogen de gef'eltenis to befchryvet{
v n LEQNORA en Don ALONZO , in dit treurige tydilip . Zy
flonden eenige Qogenbliitken verzonken , in- verwondering en
h rczeer. M r, vermits bet minfle vertoeven gep rd grog met
de heilloos(le gevolgen , drong de l tstgemelde- ten flerkfle
n op 'de noodz klykheid , om de eenige gelegenheid
n ce
grypen, die zich immer zou
nbieden, om eene geh te Sl v
verny to ontkomen ; eene geh te Sl verny niet lleen , m r
ook den dood, tot welken zy onvermydelyk zouden verweezen
worden ; dewyl een M homethp n dood gevonden w s , in de
tegenwoordigheid v n Christenen ; zulks werd ltoos ten flrengf eu
gefir ft .
De vrees voor een fch ndlyken en pynlyken dood , in he,t
gemoed v n LEONORA, ls een eleorilte fphok werkende, fireefde zy voorw rds, zonder to weeten werw rds zy heenen ging,
Don ALONZO, zich bedienende v n dit oogenblik lt rer vreeze,
br gt h r n dot gedeelte v n den w l, w r Don MIGUEL w s
nedergeklommen , in de hoop v n in flo t to zullen weezen ,
om eenig middel to ber men om 'er h r over to belpen .
Moede v n fell ryven , z l 1k dit oogenblik v n rust w rneemen, om myn Brief to flniten ; in eeu volgenden, hoope lit deezw
bel ngryke G,efchiedenis ten einde to zullen kunnen brengen,
T
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M drid, Sept . 22 .1 7 8oen Don ALONZO en LEQNORA den w l bereiktep, bleek dg
hoogte zo groot to weezen , d t lle hoop , o t 'er over
to zullen kunnen klimmen , de l tfle ontzonk . M r fchrilt
boezemt menigm l een moedig befluit in , en fcherpt bet vernuft . D r w s geen ndere keuze, d n bet beklimmen v n de
vrees nj gende ffluiting, en den nog veel fchriklyker dood s
Binnen weinige minuuten, mogt de l nge fweezigheid v n LEONORA en h re Gezellinne onrust in den H rem veroorz keq,
en lle de gevreesde onheilen over hun brengen .
A ngedreeven door deeze overweegingen, en nog meer bekommeid voor LEONORA'S lot, d n zyn eigeu , vloog Don
ALONZO n
de pl ts w r de booml dders l gen , en een dew
l ngfle tegen den w l gezet hebbende, klom by 'er op, en beg
reikte eindelyk bet bovenfle gedeelte.
De Sicili nfche Scheepslieden , die, min de ndere zyde op
de wederkomst v n Don MIGUEL l gen to w gten, en die, door
de zw kheid v n bet M nlicht, niet wisten of hit W s did
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ALONZO een touw toe, by IVist
gter zich op to trekken ; dock h r-, K menier ; did
zulk een koen befluic niet kon neemen, Of overgeh ld worden
om h re vryheid op die h chlyke wyze to herkrygen , werd
gtergel ten , tot groot h rtzeer v n h re Meesteresfe . in
zod nige w nhoopige onderneemingen , moet her h rt, geheel
ingenomen met her geen eigenbehoud betreft , zich to vrede
itellen over zulke hoogst on ngen me toev llen .
Zod nig w s her gefeld met Don ALONRO en LEONORA .
Schoon zy her lot bel mmerden v u de Medgezellinne hunner
vlugt uit Sicilie, w ren zy, dewyl 'er flegts een oogenblik ;v s
tusfehen behoud en verderf, verpligt op eigene veiligheid bed gc
to weezen . Door de Scheepslieden in her gev rlyk overklim .
men gered, kw men zy n boord v n de G lei .
De Scheepslieden verbeidden , flilzwygende , de komst v n
ngenomen ; doch door LEONORA ,
den Heer die hun h dt
(die n eenigen hunner nict geheel onbekeud w s,) onderrigt,
d t by gefneuveld w s , in her volvoeren v n zyn w nhoopig
voorneemen ; en bezeffende, d t, ls de d g nbr k, hun eegen
leeven her hoogfte gev r liep, beg ven zy zich lien , zondet
tydverzuirg, n boord, en t ken in lleryl in zee .
Niet verre w ren zy voortgezeild, of zy ontdekten een V r .
twig nit de H ven v n Tunis komende , 't geen zy beflooce
d t op hun fgezonden w s : zy zetten d rom lle zeilen by,
en bedienden zich v n de weinige Riemen , die zy n boord
h dden : doch, dewyl bet ftil w s, en de K per een veel groo•
ter get l Riemen gebruikte, n derde dezelve onophoudelyk .
Schrik ftondt th ns gefchilderd op ller gel c , dewyl de
meerdere fterkte v n her vy ndlyk Schip lien denkbeeld uitIloot, v n, met hoop op een gelukkigen uitfl g, wederft nd to
bieden , en de Sl verny onvermydelyk fcheen . LEONORA voelde zich boven lien getroffen, door her over 't hoofd h ngend gev r ; de tederfle beruigingen en bemoedigingen v n Don ALONZO
konden h r tot geenerlei bed ren brengen . Eene beeving, die
eerie voorboode fcheen v n eenig llerdeerlykst n derend onge_
luk, beving h re geheele gefteltenisfe.
Hier hieldc de Edele Kluizen r op, zyu boezem hygde , ell
verloor byk ns her vermogen om to fpreeken ; m r uitgeroepen
hebbende : „ Goede Hemel ! Leef ik om dit to to verh len!"
voer by , n
een korr ftilzwygen , met meet bed rdheids
voort, en ik z l myn verb l vervolgen .
De K per V n Tunis, tot op een k nonfchoot gen derd zynde, vuurde uit een der voorlukken, en een kogel fch fde her
hoofd v n LEONORA, zo ls zy op den boezem v n Don ALONo
zo l g to rusten, en n m eensfl gs h r ieeven weg .
Verbystering greep Don ALONZO
n . Vervoerd door eene
begeerte tot wr k , en zyn ieeven, noch d t der Seheepsgenvoreu, grende t drQng by 'er o, , d t zy zeil zouden miuderen,
en

Edelm n zeive, wierpen Don
LEONORA
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en de vervolgers inw gten, om ten minflen de voldoening to heb .
ben, . v n door hun h nd to fneuvelen . M r de Seheepslieden,
overtuigd d t zulk een fl p lleen door r dloosheid kon inges
boezetnd worden , deeden hun best um den weg to fpoeden ;
de bedreigingen en toegezegde belooningen v n Don ALONZO
lll dden even weinig uitwerking op hun : zy zetten hun koers _
voort, tot zy, in 't einde, door bet nwenden v n de vereischte Zeem nfch p , geholpen door eene lustig opw kkerenden
wind, zich buiten bet bereik des K pers bevonden , en kort
d rop bet genoegen h dden, then op een wyden ffl nd gter
zich to l ten .
Don ALONZO g f zich nu geheel
n w nhoop over. Niee
lettende op 't geen 'er buiten hem omging, hing by over 't Lyk
v n zyne hem zo dierb re LEONORA ; 'c zelve met zyne tr ne
bevogtigende , onder bet uitboezemen v n de flerkfle driftver •
voeringen . In deezen fl t verbleef by, tot zy it 't gezigt v n
Sicilie kw men, w nneer bet geroep der Zeelieden, d t zy L nd
z gen, hem tot zich zelven br gt .
,, Sicilie!" riep by uit, toen de Scheeplingen dit woord her .
b ldetl : „ Sicilie! ongelukkig Eil nd! K n ik denken u ooit
• weder to zien . K n ik, in vergelding v n de gunstbetoonin.
• gen my beweezen, door den IVI rgtlis DEL SPINOLI, hem bet
• Lyk v n zyne eertyds zo tederbeminde Dogter geeven? Of
• k n ik de verwyten, d t ik de oorz k ben v n h ren dood,
• verdr gen? Of, zo ik vergiffenis v n hem verwierf, zou ik
• d n myne h nd, bezoedeld met bet bloed v n den Zooti, zyns
• dierb rflen Vriends, myn eigen Bloedverw nt, kunnen toe.
• reiken g
Het moet niet weezen : Onfchuldig ls
• ik ben, w t bet oogmerk nbel ngt, ik zou moeten bezwy .
ntygingen v n misd den , gelyk
„ ken onder den l st en
• deeze ."
Op deezen tr nt fpr k Don ALONZO by zich zelven, toen bet
Schip de H ven v n IJlesfin n derde ; en overlegd hebbende,
w t hem to doen flondt, h lde by bet Scheepsvolk over, door
de toezegging eener ruime belooning , d t zy hem
n fir ud
zouden zetten , op bet n stby gelegene gedeelte v n de Kust v n
C l brie, en vervolgens bet Lyk V n LEONORA n h ren V der
ter h nd to flellen, op d t h r overfchot by d t h rerVooroudesen mogt rusten . Gehoor geevende n de inboezemingen zyner
Liefde, h dt by zich eerst voorgefteld , dit Lyk met zich n
Sp nje to voeren , en 't zelve in een ft tlyk Gr f to zetten ,
ten einde by, n zynen dood, by h r mogt gepl tst w rden,
die bet Noodlot hem by zyn leeven geweigerd h dt ; m r de
fchroom v n fmert n de fmerten h rs V ders toe to voegen,
door hem dit dierb r overfchot to onthouden, bewoog he r
om bet eenig uitzigt v n vertroosting , hem nog overgebleeven,
to l ten v ren .
Overeenkoinftig met bet verzoek v n Don ALONZO, hielden
de
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de Zeelieden op de Kust v n It lie n, en eene voeglyke pl ts
om to l nden gevonden hebbende , m kten zy zich gereed otn
Hier greep een nder h rtverfcheurend
hem n to zetten .
tooneel pl ts, by moest l zyne kloekmoedigheid z menroepeii
om fl nde to blyven . Toen her tydtlip n detde , w rop by ,
voor ltoos, ffcbeid zou neemen v n eene hem voorheen zo
dierb r , gingen zyne gemoeds ngilen lien begrip to boven .
By bevogtigde h r doodbleek , eertyds zo beminnelyk, gel d
met zyne tr nen : en, v n de Scheepslieden eene belofte verworven hebbende, d t zy, in lien deele, her door hem bevo .
lene zouden volbrengen, rukte by zich v n LEONORA s Lyk f,
geheel in droefenis verzonken, en fl pte n l nd : by bleef op
den oever, zo l ng by bet Schip,'t geen 211es, w r hem dierb r
w s, medevoerde , kon n oogen .
W nneer Don ALONZO to 11'ipels kw m, flelde by, voor den
}M rquis DEL SPINOLI , een volkomen en egt verh l op v n t
bet voorgev llene, zints by diens herbergz m d k verliet ;
fchryvende de ongelukken , die zyne vlugt met LEONORA gevolgd w ren , toe n de overm t hunner wederzydfche Lief•
de ; en diens vergiffenis verzoekende, d t by de oorz k v n
zo veel ongeluks voor hem geweest w s , befloot by met de
gelofte , d t by nimmer eene ndere zou beminnen ; m r zyne
nmerken ls zyne Vrouw, tot de Hemet
dierb re LEONORA
hun zou vereenigen, in eene betere Wereld .
Zo r s by deezen Brief h dt fgev rdigd, vertrok by heimlyk
tin Sp nye , met voorneemen om her overige zyns Leevens in
zyne Geboorteft d to flyten, en, door bedryven v n boete . em
liefdeblyken, vergoeding to doen voor de misdryven n welke
by fchuldig il:ondt ; 'w nt, fchoon by, zonder eenigen toeleg, de
oorz k geweest w s v n den dood zyns Neefs Don MIGUEL,
en v n zyne beminde LEONORA, kon by iet n l ten, zich zelven n to zien ls d r n h ndd dig , door op eene bedekt
wyze Sicille to verl ten .
Dit w ren de voorneemens , welke Don ALONZO vormde by
zyne to rug reize uit It lie : doch, n eenige m nden verblyf
to Burgos, bevindende, d t by, door de vriendlyke nm ningen der geenen , met welken by verkeerd h dt , niet in fl c
2ou weezen om bet ontworpen pl n , d r blyvende , uit to
voeren, op eene wyze met zyne wenfchen f1rookende, Moot
by zich n de wereld to onttrekken en her Monniken-gew nd
n to neemen ; en, d r de gef}rengheden der Broederfch p v n
Mont%err t her meest met zyne inzigten fcheenen overe, :n to
komen , m kre by n d t Klooster eene fomme gelds , over•
eenkomflig met zynen r ng, en vertrok , in weerwil v n ll*
fm ningen, derw rds .
Den vereischten proeftyd uitgefl n , en zich , door zyne
voorbeeldlyke Godvrugtigheid en Nederigheid, w rdig betoond
hebbende um toegel te to worde , kreeg by eene der Her .
mi-
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tnit ges , bier boven befchreeven , en w s nu , tints omfrellt
twee j ren , bezitter geweest v n die , welke door h re net•
heid en ngen me Jigging , zo zeer myne
nd gt getrokken,
h dt.
„ Zod nig, edele Vreemdeling ! " in deezer voege bef oot de
Kluizen r zyn verh l, „ is de z menloop geweesc der omfl n .
„ digheden, die myn vertrek uit de wereld veroorz kt hebben ,
„ in een leeftyd , veel vroeger , d n men doorg ng zulk een
• befluit neemc ; deeze hebben my bewoogen , m 1le genie• tingen, die R ng en Rykdom my konden verfch ffen , op to
• offeren . -- - Gy zult u nu niet verlegen vinden, om reden
• to geeven v n de ndoenlyke uitboezeming, welke ik deed,
• toen gy de byzonderheden myns leevens verl ngde to wee• ten . Indien bet breed verfl g, v n zulk eene fchielyke op.
• eenhooping der bedroevendile omft ndigheden, u eenige vol,, doening gefchonken heefc , vind ik my dubbel beloond voof
• de verdrietlykheid des verh ls ; en ik z l my gelukkig gten,
• indien bet Teed, door my geleden , een middel m g weezett
• em my n to beveelen in het ndenken eens Perfoons v n
• uwen ndoenlyken rt ."
Hier eindigde Don ALONZO, zyne trelfende gefchiedenis . En
1k bevond my in den ft t v n ADAM, toen de Engel , (gelyk
MILTON bet
fm lt,) zyn bel ngryk verh l beflooten h dt . -'t Z l noodloos weezen , hier by to voegen , d t ik d gt , niet
to flerk to kunnen zyn in myne d nkbetuigingen .
N
bet overige v n den d g met den w rdigen Kluizen r geflee.
ten to hebben , op eene wyze, w r n ik ltoos met genoegen
z l gedenken , verliet ik zyn klein P r dys , en klom of n bet
Klooster, w r ik tot den volgenden morgen bleef .
C. D.

ANECDOTE.

(Uit bet Hoogduitrcb6)
n p den Nieuwj

rsd g v n 1790 , preekte de Geestlyke to

l1 Ch illot in Fr nkryk : d t men den Koningen, en hun, wel .

k e by de uitvoering zyner bevelen opdr gt , g nsch blindlings
moer gehoorz men . 'Er ontftond bier over in de Kerk een
luid gemor, en, by bet heeng n, wierd by ls een m n, die
tegen de Conftitutie gepreekt h d, gev ngen genomen . Men
verhoorde hem , d n zyn Concept, w rmede by bewees , d t
by deze leerrede reeds vbbr gttien j ren h d opgefteld en ged n, redde hem v n lle verdere kw de gevolgen. M r
zou'hy ook in Duitsrhl nd geeneBroeders hebben?
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e Mensch , door zynen grooten Schepper gevormd ,
ls een Schepzel, beftemd om op eene redelyke wyze
to werken , is, ten lien einde, befchonken met Verfl nd,
om het een uit bet nder of to leiden , en gevolgeu nit
z mgevoegde denkbeelden to trekken ; met een oordeel ,
om juist to onderfcheiden ; en met een wil, orn Diet lleen
to kunnen, m r ook d delyk to willen, werken ; en dierh lven met een vermogen, oni zich op eene zekere wyze l
of Diet to bep len . By dit lles heeft de groote M ker
d renboven ons, een ieder onzer, v n zyne redelyke Wezens, befchonken met eene vryheid, om onze d den zod nig in to rigten, d t we vry onze neigingen volgen ; om
deze to 'oedryven, en genen n to l ten ; in zo ver, d t
wy ltoos kunnen , en mogen, gerekend worden ls de eigen
werkmeesters v n onze bedryven ; die gevolglyk nlpr kelyk zyn, voor de d den welke wy verrigten, verrigten ls
onze eiger_ d den ; v n welke wy zelve de oorz ken zyn ;
blyvende wy, hoe fh nkelyk wy ook w rlyk v n onzen
Schepper moeten gerekend worden, nocht ns eeniglyk verntwoordelyk voor lle onze bedryven . Wy il n dus fchuldig voor Hein , die ons gem kt heeft, w nneer wy niet
werken, overeenkomftig onze beflenlming ; en zyn integendecl onfchuldig, ls wy h ndelen n r de regelen onzer ver •
pligting , ons voorgefchreven v n Hem, lien wy erkennen
ls onzen opperflen Wetgever ; ons voorgefchreven in die
Wet, welke ller h rten is ingedrukt ; d n kl rder ontdekt
in then geopen b rden Regel , welke de cenige rigtfuoer
zyn moet v n lle onze zedelyke bedryven .
De groote, de onvermydelyke pligt dierh lven, v n llc
Menfchen, is, nooit cenig misbruik, m r, integendeel,
beflendig een goed gebruik to m ker v n die
n ons genJENG . 1791 . No . IC .
E ¢
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fchonkene vryheid ; v n d t voorregt, d t we boven lle de
onderm nfche Schepzelen , in wier midden wy ons gepl tst vinden , genieten . Ilet is eens ieders onvermydelyke pligt, d t vermogen, om vry to kunnen werken, wel
n to leggen, en simmer v n dit onw rdeerb r groot gefchenk , v n die uitmuntende hoed nigheid , een kw d,
een verkeerd gebruik, to m ken : tn r die ltoos zo n to
leggen, d t men d rdoor regt be ntwoorde
n de wyze
doeleinden en oogmerken, w rtoe zy ons gefchonken
zyn .
Hierv i~d n rigt de wyze m n ook ltoos zyne
d den zod nig, d t ze, zo veel mogelyk, n deze bedoelingen ,
n deze hoogstwyze inzigten , be ntwoorden .
Terwyl de dw s, onoplettend op zichzelven, onopmerkz m omtrent lly zyne gedr gingen, niet n l;,eurende de
beftemmiug , w rtoe by gefchikt is , flordig op zyn gedr g, zyne geheele beftemming en de doeleinden v n zynen
grooten M ker uit het oog verliest ; terwyl by die fchoone
g ven, deze dierb re gefchenken, de vermogens n mentlyk
orn to kunnen werken, en vryheid om to inogen werken,
beiden fch ndelyk misbruikt , zo tot onteering v n zynen
grooten M ker, ls tot verl ging v n zichzelven .
Uit hoofde dezer verpligting, om ls vrywerkende Wezens overeenkomfl:ig onze beftemming to h ndelen, zyn wy
dierh lven gehouden, onze d den in diervoege n to leggen, d t zy flrekken tot cer v n onzen M ker, tot behoud
v n ons zelven, en tot nut v n onzen EVenmensch . fl n
deeze drie hoofdbedoelden moet ieder ltoos in lle zyne
hedryven poogen to be ntwoorden ; dewyl dit de voorn me
pligt is, die v n eeu redelyk Wezen, in lle zyne, zo wel
zedelyke, ls n tuurlyke, bedryven gevorderd word .
'rot zulk een oo,merk ftrekken ook lle verm ningen, lle
bevelen en opwekkingen, welke den Mensch onophoudelyk
ten zynen ei ell nutte ged n worden . Tot sl t zelfde einde
en oogmerk ichenkt God ons zyne Wetten, zyne bevelen ;
zo wel die Wetteh, welke in de n tuur gegrond zyn, ls
de zulke, welke door eens bvzondere openb ring gefchonken zvn, en die wy de (lpenb ring, of by uitnemendheid,
des Ileeren Woord, noemen . Tot geen ntler oogmerk worden wy ook door 's Heeren Dien ren ten kr gtigilen opgewekt en
ngefpoord ; terwyl bet d renboveu de onvermydelyke pligt is v n ons lien, geft dig den een den nderen tot zulk eene bet melyke werkz mheid to verm nen en
n to zetten, n rdien het elks pligt is, zo wel zyne vermogens
n to leggen om ltoos redelyk werkz m to zyn,
- ls
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1s nderen d rtoe to verm nen , en n te, fporen ; ten
einde zich voor lle dingen to ben r igen om beftendig
een goed gebruik to ni kcn v n zyne vryheid, tot het inrigten zyner zedelyke d den .
D n, l t ons den Xlenseh in die betrekking befchot ;wen, zo ls by niet flegts fl t met zyne N tuurgenooten ; m r zo ls by veel l geneigd is, zo wel in dezd
betrekking, ls in die tot zichzelven beflendig geneigd
is, zo voor zichzelven ls met opzigt tot zyne Evenmensch, zyne vryheid to misbruiken ; het nuttige to verw rloozen ; bet heilz mfte to veron gtz men ; en de getrouwfle verm ningen in den w ind . t o M n ; met bunne
eigen bedorven lusten en verkeerde neigingen op to volgen .
fierwyl hy, door 't misbruiken zyner vryheid, dezelve
verliest, en, v n een vry Schepzel, een fl f, een dienstknegt der Zonde, der kw de, der verdorven, neigingen
word .
En w rlyk, w nneer we den Mensch regt g defl n y
is, over 't lgemeen , zekerlyk dusd nig het befl n der
meeste Stervelingen .
G tot u zelven in, 6 Mensch t
en overweeg , of ge niet veel l geneigd zyt tot zulk eetx
verkeerd beft n ; en of uw , gemoed niet klopt , ls ge u
zelven eens in ernst rekenfch p fvordert v n uwe zede.
lyke bedryven, en opmerkt , hoe v k gy de heilz mftd'
r dgevingen, de getrouwfle verm ningen, veron gtz mt?
Z l uw geweten u niet befchuldigen, ls gy in ernst tot
u zelven inkeert , en vr gt : „ Heb ik ook ltoos ver„ fl ndig, of den meesten tyd ls een dw s geh ndeld,
„ het beste, bet heilz mfte, beftendig verfm dende ?"
Hebt gy niet veeityds het ergfte verkozen, het beste verfm d ; en d t wel tegen de getrouwfle verm ningen, de
welmeenendfte r dgevingen,
n? Onderzoek zelven, 6
Mensch ! met l die getrouwheid welken bet gewigt der
z ke vordert ; en ik bou me verzekerd, d t uw gewetert
u in 't ngezigt z l toefpreken : „ Gy hebt dw slyk ge„ h ndeld, ik moet u veroordeelen ."
Onderzoek d rt
verder u zelven , en gy zult bevinden, d t gy, v n een
vry %Vezen , w rlyk een fl f zyt geworden , een fl f
v n uwe bedorven neigingen : w nt hy, die niet luistert
n r de ftemme des wyzen verm ners ; die niet luistert
n r de ftemme der opmerking ; die z l met de d d bevinden , d t by weldr , gekluisterd in de bocif en der
il ffche dienstb rheid , zyne geheele vryheid verliest .
Dusd nig is veel l het beft n v n den verdw sdeft
$tefr
L e
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Sterveling, 't w s bet reeds v n den vroegften ugtenflond,
v n 'sW erelds nbegin f, 't z l dus onder ons blyven
voortduuren, en niet eindigen d n met den jongften vondftond ; w nneer de fch duwen v n den euwigen N gt d len, en de tyden in de grondelooze diepte v n de Euwigheid weg zinken .
Is zulk een verkeerd befl n niet llerduidelykst gebleken in onze eerfte St mouders in bet P r dys . De heilz mfte r d , de getrouwfte verm ningen , de uitdrukkelyktle bevelen, de billykfle wetten , h dden zy onmiddelyk uit den mond v n hunnen M ker ontv ngen : d n
n uwlyks «wren ze ontv ngen , of zy wierden door hen
b ld dig overtreden . Onze St mv der ver gtte den besten
r d , die ooit Sterveling ontving v n zynen Schepper,
v n zynen getrouwen Weldoener . Hy h ndelde regt tegenitrydig de bevelen v n zynen God ; - verfin dde zynen r d ; - en zie d r, by ftortte zich, en zyn n kroost, in cenen fgrond v n r mpen, in eenen pool v n
j mmeren . Dit toch h d ten gevolge, d t by zyn g nfche N gefl gt in hetzelfde ongev l, in dezelfde r mpen,
lleepte ; en, deelgenoten v n dezelfde j mmeren, wierden
zy ook gelyk n hem, ten opzigte v n zyne kw de neigingen, en bedorven begeerlykheden .
Flier toch is
de grond gelegd tot lle die verkeerdheden , tot lle die
dw sheden, die bedorven begeerlykheden, w rtoe in 't
vervolg l 't IVlenschdom verv llen is .
Verkeerdheden, welke men v n toen of z g doorbreken, en meer en
meer pl ts grypen ; bet wells cen reeks v n treurige , v n
bej mmerensw rdige, gevolgen n zich gefleept heeft.
Deze gevolgen ontdekten zich l vroeg . Zo dr bet
MMlenschdom m r in get l begon toe to nemen, z g men
terltond de treurige gevolgen der ongehoorz mheid .
De gevloekte wr klust n 't zieden, deed bet onfchuldig
broederbloed over bet onz lig rdryk flroomen . En toen
bet Menschlyk gefl cht vervolgens tterk vermenigvuldigde,
vermenigvuldigden ook de boosheden en w nbedryven niet
weinig .
De fnoodf'e wellust, de b ld digfte, de d rtelfre ongebondenheid, n m h nd over h nd toe . ---- De
Boosheid fleeg ten hoogften top . - Al 't Menschdom
h d zynen weg bedorven, en bet geroep d rv n klonk
tot Cod in den Heinel . - De fnoodheid eischte ftr f ; -de (god des Hemels kon dezelve niet l nger verdr gen ;
w nt bet gedigtzel v n 's Menichen h rte w s ten eenentn l boos ; bet Been een berouw in den Schepper verwek-
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wekte, v n bet zelve gem kt to hebben ; des by het
Menschdom met een vernielend oordeel dreigde . De W €eren zullen bet verdelgen ;
op zyn gebod zullen de
iluizen des Hemels ontflooten worden ; en de fonteinen des
Afgronds zich openeD, om bet geheele Menschdom in eenew
peilloozen Afgrond to verzwelgen!
D n, de getergde
wr k des Hemels word Dog l nge vertr gd . - Goedbeid en l ngmoedigheid pleiten no- om een uitflel v n de
verdiende flr f ; en de l ng beledigde Godheid l t zich verbidden ; de getergde wr k word bedwongen ; de flr f word
honderd en twintig j ren uitgefleld ; en, geduurende dien
tusfchentyd, houd No ch, terwyl by l v st de Arke ter
zyner behoudenisfe verv rdigt, Diet f, v n zyne N tuurgenooten, op Gods bevel, to w rfchouwen tegen bet dreibend gev r ; hen to verm nen, to bidden en to fmeeken,
om n r zyne flem to luisteren , en
n de bevelen , v n
Gods wege ged n, to gehoorz men .
D n lles w s
to vergeefsch ; lle verm ningen by hen ydel ; -- ze wierden in den wind gefl gen , ver gt en bei'pot .
Eindelyk beginnen de d den zelve to fpreken : de tyd
v n uitflel is ten einde, de m te hunter ongeregtigheden
is vol .
Nu begint bet redeloos Vee zelfs to prcdiken , met de overtuigendfle reden to prediken , hen to
verm nen, en bun bet dreigend n kend gev r overtuigend
voor oogen to flellen . Hct Vee, by p ren opg nde, bevestigt de welmeenende verm ningen v n No ch . Wie ,
dit fchouwtooneel nfchouwende, z l zich nu Diet fi.hielyk l ten overtuigen en bewegen, om dit voorbeeld to volgen? - Gewis, de Mensch z l luisteren n r de flem
v n zo veele verm ners . --- Men z l de flegtigheden
verl ten, en zich wenden tot zynen M ker , tot zynen
Heer, tot zynen God en Weldoener. --- M r neen
De Mensch volh rd in zyne boosheid, en Gods ten chide
getergde wr k word des to gedugter, n r m te zy l nger
is uitgefleld . -- Nu breken op Lnm l wile de fonteinen des Afgronds los, de fluizen des Hemels ontfpringen,
en de g nfche A rdbodem , met lle deszelfs wooners ,
word verzwolgen, in den grondeloozen Afgrond der woedende Golven . -- N fchreit men to l t den Hemel
n ; nu ziet men to l t, d t men de ernfligfle verm ningen verw rloosd, de nuttigfle, de getrouwfle, w rfchouwingen in den wind gell gen, eigen bedorven neigingen en
wellusten opgevoigd, en , door een d rtel misbruik v n
E e 3
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's Hemels gefchenken , zich geflort heeft in een poel v ts
eindelooze j mmeren !
En heeft dit het Menschdom in volgende d gen oplnerkz mer gem kt? Neen, 6 Neen! Dit tuige, (om nlere euveld den ftilzwygend voorby to g n ,) Sodom en
Gomorr , d r de boosheid derm te de overh nd neemt,
d t het geroep v n de ld r gcpleegde gruwelen ten Hemel klinune . De l ngmoedige God word getergd ; zyn
wr k word, door de boosheden des Volks, zo l ng gez rd, d t Hy genoodz kt worde bet vuur nit den hoogen
Hemel neer to werpen , die Steden met derzelver inwooners door de vl rnmen to verteeren, en bet g nfche L nd
in eenen poet v n vuur en fulfer to verzwelgen .
Her ondervond men weer to l t, d t de heilz nifte
verm ningen, en de getrouwfle r dgevingen, j mmerlyk
ver gt w ren geworden .
Indien men nog bet eenige
huisgezin, w rin zich br ve Menfchen onthielden , met
ngev llen ; wie weet . . . . M r neen,
b ldd dig w re
de boosheid w s breidelloos ! En w t toch zou 'er v n
den br ven Lot geworden zyn, ten w re de Alm gtige
niet tusfchen beiden w re gekomen , en de woeste menigte met blindheid gefl gen h dde . Gebeden, fineekingen , ernflige verm ningen, welmeenende r dgeevingen,
toch w ren vrugtloos ; niets kon by deze ontzinden b ten . - Zy blyven in hunne gruwelen volh rden :
met vloeken, met ysfelyk vloeken en zweercn, t sten zy,
in eene 11ikzw rte donkerheid, om zich help :
de
godlooze menigte verdtv lt l tierende en r zende op
den weg ; - zy blyft in h re gruwelen volh rden, en
op bet p d der verfoeijelykl1e godlooshedeu voortg n ,
tot op bet oogenblik, d t bet vuur v n 's llemels l ng getergde wr ck nederd lt, de Steden in vl rimen zet, die
net lle derzelver Inwooners verteert , en bet g nfche
L nd geheel otnkeert , zo d t 'er v n derzelver pl ts
Been teken overblyve . --- A!lecnlyk Lot met zyn Huisgezin, die de getrouwe verm ningen gehoor gegeven, en
n r den Godlyken r nd geluisterd h d , ontkomt bet ystelyk gev r :
doch zyne fluisvrouw, welke Gods
byzonder bevel niet op~olgt, word, op den uittogt, tot
een euwig gedenkteken, in een Zoutpyl r ver nderd -en tot een toonbeeld v n Gods gedugte wr k gefleld .
Ver gt vry , l tdunkende Menfchen, trotsch op uwe
ingebeelde vermogens, op uwe nietsbeduidende m gtelooze
be-
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bekw mheden , ver gt vry , verw ten Ad mskinderen ,
den besten r d , de welmeenendile verm ningen ; ver gt vry d t geen , 't welk by de uitkomst blykt her
heilz mile to zyn ;
to l t moet y u gewis
1 to l t zult gy u, wegens uwe w nwyze vermetelheid,
wegens uwe dw ze roekeloosheid, dit gedr g beki gen . .- .
Al to l t ziet zulks veel l de verblinde Sterveling ; by
word bet, ten koste v n zyn eigen verderf, gew r, d n
terst, ls 'er geen herilellen meer n is !
Getuigen
hierv n de ngeh lde voorbeelden, door eene reeks v n
vroegere eeuwen , zo wel v n byzondere perfoonen en
gev llen, ls v n geheele N tion en Volken : welkerw richouwing nog d renboven verfterkt word , door l tere
voorbeelden, die de Gefchiedfchriften n 't n gefl gt overgeleverd , en nog voor de volgende Eucven , ls zo veele
fprekende bewyzen , n gel ten hebben .
D n, wy
zullen het
nvoeren hierv n befp ren voor een tweede
gedeelte dezer Verh ndeling ; het welk wy, zo 'er ons de
lust niet toe ontbreekt, en bet_ Gode beh ge onze gezondheid
to fp ren , by de eerfte gelegenheid meenen to l ten volgen .
C. V. D . G.
MET LIQUOR sTIrTIcus LOOFFII, ALS EEN UITMUNTEND
BLOEDSTELPEND GENEESMIDDEL TEGEN ALLE SOORTEN VAN BLOEDSTORTINGEN EN ONREGELMAATIGE
BLOEDVLOEIJINGEN , BEKEND GEMAAKT, AANGE.
PREEZEN EN MET EENIGE GEWIGTIGE WAARNEEMINGEN BEVESTIGD , IN EEN BRIEF AAN DS
SCHRYVERS DER 4lg. V d. Lett . voor 1 791 ,
DOOR
ANDREAS JULIUS AUGUSTUS LOOFF,
Med . DoEtor ;e Rotterd m .

D

WEL EDELE HEEREN !

D r myne , op nieuws hcrh lde bekendm king, v n
bet wel eenvoudig, m r ecbter llernuttigst Middel
tegen de gevolgen v n den Dollen- .Kondsbeet, een pl nts in
uw nuttig Tydfchrift vergund is , en veele over deeze
myne ten lgemeenen nutte ngewende pooging hun gen my hebben doen blyken , zo ben ik dr rdoor
nuegen
ngefpoord, om ook deeze n U Ed. t o zenden, in verw chting , d t d r dezelve niet minder wichtig voor het
E e
Mensch-
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Menschdom is, dezelve eene pl ts in UEdl .ge cht M nd.
verk z l mogen befl n .
Even gelyk ik met de bekendm king v n bet Middel
tegen de gevolgen des Dollen-Hondsbeets geh ndeld hebbe(*), zo is th ns myn doelwit, om, door eenige gewigtige etgene W rneemingen, de heilz me uitwerkingen v n
het Liquor Stipticus to doen zien, om de rdoor, w re
het mogelyk , deszelfs gebruik en nut lgemeener bekend
to doen worden .
Het zoude overtollig zyn de bereiding v n dit bloedf'elpend Middel weder bekend to m ken , d r zulks
door wylen mynen V der, in bet J r 1773, reeds gefchied
is (t), en zelfs ten tweedenm le herh ld, in de Ver
h ndelingen
n v n bet Geneeskundig Genootfch p Serv ndis
eivibus (§) . Het z l echter niet geheel onnut zyn , fchoon
ik hier de bereiding v n bet Middel niet
nwyze, even .
wel toch iets v n deszelfs hoed nigheden to zeggen : zie
bier w t 'er bl dz . 29 in bet Donum Chemicum v n gezegd word .
„ Dit Vogt is v n eene
ngen me geele
„ coleur, gelykende n r bet in Koningsw ter opgeloste
„ Goud, eenmgzins zw r en v n dikte
ls een dunne
„ Oly ; flilfl nde l t bet een geel bezinkzel v llen, en
„ is zonder eenige reuk, docWheeft bet eene inktiichtige
,~ fin k , is geweldig f}roef en z mentrekkende op de
„ tong ; m r bet geringtle deel d rv n eene opene Worn
de
nr kende , geeft d r n bet gevoel v n een
„ gloeijend yzer, hoewel zulks zeer r sch voorby g t :
„ meerdere druppen echter, met twee of drie oncen zuiver
ver W ter verdund, en gedronken , veroorz ken de
„ Ms g geene moeijelykheid ; dezelve in drie iA vier oncen
„ beet Regenw ter ged n , verwen bet zelve flerk met
„ een geele coleur , m r in een ftrekzel v n drooge
„ Kruiden gedrupt, word eene ongeloofelyke hoeveelheid
„ d rdoor zw rt geverwd ."
Ik

(t') Zie N. 41g. P d. Lett . V. D . No . 9 . bl . 371 . Msngel .
(t) Donum Chemicum, of Verh ndeling over de nuuigheid
der Scheikunde, &c . door PHIL . JOH . LOOFF, i{7ed. Donor . Te
(;roningen by L . Hui/ingh, 1773 . bl dz . 25(§) Zesde Deed, bl dz . 185, w rby deszelft nut met vier
W rneemingen bevestigd is, dienende dezelve teffens ter w rfehuwing, on zich voor lle verv lfching v n bet zelve to
kunnen w chten , dewyl bet d r n gewoonlyk lleen toe to
fchryven is, w nneer bet Hulpmiddel de gewenschte uitwerkiug
met - veroorz kt,

d in fl

de omit

verbonden zyn-
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Ik g
n over ter befchryving v n het gebruik en de
mitwerking v n bet Middel zelve .
1. WAARNEE All NG .
In Open Wonden .
In den Zomer v n bet J r 1762 of i763 , werkte n
myn Ouders Huis een Timmerm n, T n v n Peer, zynde
v n een welgefpierd en bloedryk geftel, oud 35 j ren, en
kreeg toen bet ongeluk, v n met een fcherpe Bytel zich
een zw re Wonde in de Muis der Linkerh nd toe to brengen, de bloedftorting w s d rdoor zoo geweldig, d t de
M n byn
uwte viel ; eenige druppen v n bet Liquor
Stipticus , door myn V der op de Wonde ge ppliceerd ,
veroorz kten wel voor een oogenblik een br ndende pyn,
m r bet Bloed ftolde teffens oogenbliklyk, formeerde een
korst, die, vervolgens met fchoon lnne
de, binnen kort volkomen gen s .
II. WAARNEEMMIING,
Den 231ten ' Juny 1783 , wierd ik ger dpleegd over de
Huisvrouw v n Gerrit v n Dyk , die een ongem k in de
J3orst h d ; ik bevond h r zeer zw k, teder v n ge(tel,
cud zeven en zestig j ren ; de Borst w s bezet met een
Scirrus of k nker chtige h rdigheid , ter grootte v n een
vuist ; onder de Tepel w res drie A vier kleine openingen,
w ruit by nhoudenheid eenige w nriekende Etter vloeide, w rby zy zomtyds meer of min fteekende en br ndende
n lle zydeu v st
pyn gevoelde . D r ik deeze Scirrus
gehegt bevond , oordeelde ik , d t 'er v n de fzetting
geen goede gevolgen to verw gten w res . De Middelen
welke ik h r, fchoon niet tot geneezing, m r lleen tot
verz gting toediende , voldeeden boven verw chting n
myn oogmerk ; w nt door een flerk refolveerend Vogt zy
de fmerten , n
ndigheid ,
nmerkelyk verz gt
geworden .
Door bet Alc ll vol tile fluor, bet welk de Heer M rtinet ls een Middel tegen de B nker npryst, n to leggen, is de on ngen me lugt tot n bet einde toe dr geJyk gehouden , en ten l tften zyn, dQor een d gelyks gebruik
v n de Pulvis Cort. Peruvi ni to m ken, de levenskr gten zod nig onderfteund, d t zy nog derdeh lf j r d rn
heeft geleefd : op den loden OLtober v n bet J r 1783,
w s zy, door cene hevige bloedftorting uit de Wond der
E e S
Borst,
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Borst, in eene zo zw re fl uwte gev llen, d t men eelg
Tpoedig einde verw gtte ; ik zond h r het volgend mexigi
zel, to weeten, 8o druppen v n myn eigen bereid Liquor
Stipticus, met Lien lepels vol W ter verdund, om d rv n,
zo l ng de Bloeding nhield, om de vier uur een h lve lepelvol , met eene gelyke hoeveelheid W ter ngelengd ,
toe to dienen ; n drie
vier reizen d irv n gebruikt to
hebben, hield de Bloedflorting geheel en l op, terwyl bet
overige v n bet dr nkje, ls gemeld is, gebruikt wierd .
Zeventien d gen d rn w s 'er op nieuw eene Bloedflor •
ting, fhoon niet zo geweldig ls de eerfle, ontil n, w r,
tegens ik bet zelfde Middel g f, en ook bet genoegen h d,
4ezelfde uitwerking 'er v n to ondervinden . Een gelyke toeit ud overviel h r vier m nden , en nog eene diergelyke ,
megen w nden d rn , en telkens w s bet zelfde Middel
v n eene even gelukkige uitwerking ; v n dien tyd of tot
. n h r levensemde, heeft zy het Middel niet weder nodig
geh d ; zynde, in bet l tst v n December 1785, door veru
v l v n kr gten, z gtelyk in den Heere ontil pen .
111.

WAARNEEMING .

In Neusbloeding, (*) .

Schoon ik v n dien rt 'er verfcheide konde opgeeven,
oordeel ik echter , d t de twee volgende W rneemingen
voldoende zyn zullen .
Den
(*) In zeer groote Wonden, ls by fzetting der Ledem .
ten , bier omtrend heeft nog de Autheur nog ik, geene gele .
genheid geh d met dit Vogt Proefneemingen to doen ; uit de
xfte Ll nneeming zoude men kunnen befluiten, d t w nneer
dit Vogt op zichzelven in zod nige zw re Wonden gebruiltt
wierd , d rdoor veelligt ftuiptrekkingen of ndere kw de toev llen konden veroorz kt worden ;, w r zoude bet zelve,
met tw€e of meerdere deelen W ter verlengd, niet ter b-teu .
geling v n hevige bloedftortingen in zoortgelyke gev llen v n
dieust kunnen zyn? --- Men zoude ten minften, op deeze
wyze, zonder eenig gev r , d rv n op die wyze eene Proef
neemen kunnen . Zie bier w t de I-loogleer r hetr is Lr:chtin ns, v n dit Liquor Stipticus, in een zoortgelyk gev l ondervonden heeft , door zyn Ed . medegedeeld n bet Zeeuwfche
Cenoodfch p, en befchreven in hun t4de Deel, lw r de Au.
theur zegt : „ Ook begon de Fungus nu v n tyd tot tyd to
„ bloeden, voor l by her ver nderen v n betVerb nd, en dee .
„ ze bloedingen, die in 't begin v n weinig nbel ng w ren,
„ wer.
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Den igden O&ober 1784, by den .deer Abr h m Hubert
geroepen zynde, beyond ik zyn Ed . flerk uit de Neus
bloedende , bet welk reeds over de drievierde uurs geduurd h d, en zo hevig w s, d t bet genoeg m een
flr l formeerde . Men h d reeds vrugteloos eenige g ewoo .
n e Huismiddelen beproefd ; ik g f den Lyder tien druppels
v n bet Liq . Stipticus met twee lepels W ter verdund ,
in, w rop , n eenige minuten , de bloeding merkelyk
bed rde, doch, n een qu rtier uurs nog niet geheel op .
gehouden zynde, deed ik then Heer nog gt druppen v n
het zelve met twee lepels W ter gebruiken, w rop, binnen den tyd v n tien minuten, de Neusbloeding geheel op.
hield , en ik den Lyder vryheid konde geeven om n r
zyn Huis to keeren ; evenwel uit hoofde d t zyn Ed] .
tusfchen de 22 en 2g j r oud , d rby zcer bloedryk
n Neusbloedingen onderhevig geweest
en menigm l
w s, zo bereidde ik tot voorbehoeding nog bet volgend
Mengzel : to weeten •; 48 druppen Liq. Stipticus en tier.
lepels vol W ter , om 's morgens en 's vonds een lepel
vol d rv n to neemen , en hierdoor is die Heer , tot
biertoe, v n dit l stig ongem k bevryd gebleeven .
IV.

„ werden d gclyks fterker , en ontilonden zomwylen op veele
„ pl tzen to gelyk ; fpringende bet bloed, ecu en nderm l,
• met zoo veel geweld, d t bet met geheele flr len uit zyne
• Beditede tot op de beift der K mer fp ot . Des N gts, tus„ fchen den 27 en 281ten September, herv tte de bloedftorting
„ op nieuws v n zelve, en deeze w s zo geweldhg, d t de
• Lyder , door grout verlies v n bloed, fi uiv wierd, en ftuimen d gt niet nders d n d t dit toneel
„ pen kreeg :
• een einde v n zyn leeven zoude gem kt hebben . De Jonge
• Heer Greve, (wiens V der de Heer G. Greve , zeer kundig
„ en beroemd Chirurgyn lhier , op requifitie v n den Heer
• Ih de Konin , St ds Do6tor, zedert den oflen September,
„ v n St dswegen, onzen Lyder ls Chirurgyn beh ndelde,) in
• den N gt d rby geroepen zynde, h d veel werks, om deeze
„ zo hevige bloeding to ftelpen , en bereikte zyn oogmerk
• niet d n met veel moeite door bet LIQUO.^t STIPTICUS VArf
• LOOFF, to vinden in zyn Ed . gedrukte Donum Chemicum ."
lk h d wel gewenscht, d t de Heer Luchim ns goedgevonden
h d to melden , of dit Middel in- of uitwendig n den Lyder
toegediend is, en zo bet l tfte gefchied is, op welk eene
wyze?
Her z l ten minf'en voldoende zyn om kundige
I-leelmeesters
n to zetten , om 'er , by voorkomende zw re
Oper tien, de Proef v n to neemen, w rdoor veel bloed, en
lnygevolg ook de kr gten der Lyders, befp rd kunne worden.
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IV.

W

AA R NF. EMIN G .

De Heer Simon L ns, oud tusfchen de 2$ en 30 j ren ;
zeer gezond en bloedryk v n geftel , kl gde my, in de
m nd October 1785, d t zyn Ed . nu reeds zedert ruim
vyf j ren v n tyd tot tyd n flerke Neusbloedingen onderbeevig geweest w s, en hier voor reeds diverfe Middelen,
op r d v n Geneeskundigen , doch vrugteloos, gebruikt
h d ; ik heb dien !'-leer flegts een eenig dr nkje, uit zestig
druppen v n dit bloedftelpend Middel en zestien lepels vol
W ter, gegeeven, om 'er 's morgens en 's vonds een lepel
vol v n to neemen, door welk eenvoudig Middel zyn Ed .
ten vollen herfteld is .
Het is my meerm len gelukt, om, door een gift v n 8
druppen, met W ter verdund, in to geeven, een fterk Neusbloeden binnen 3 4 minuten t° doers ophouden .
In Bloedfpuwing .
In dit toev l, bet welk ieder Geneesheer met my gereedelyk z l toeftemmen , d t meestentyds v n zeer gev rlyke gevolgen is , heb ik bevonden , d t men, by ndere
gep ste Middelen en voorzorgen to gebruiken, door een of
twee herh lde Aderl tingen to doen, n d t de toefl nd
tier Lyders zulks vordert, door een of twee giften v n 8
io druppen v n dit Vogt, met W ter verdund, in to gee,yen, bet zelve to boven gekoomen is .
V.

WAAItN

ZEAING .

In den N z ner v n bet j r I778, to Enkhuizen pr crlifeerende, wierd ik ger dpleegd over den toefl nd v n de
nu zynde oudfte Dogter v n den Heer Luc s P n, lzo h r
ouder Zuster, voor eenige m nden, circ 24 j ren oud,
n eene Longteering overleeden w s . D r zich, by de
l tstgemelde, l ng to vooren, verfchynzelen vertoond h d .
den , welke zy nu ook by deeze hunne Dogter gew r
wierden, w ren zy niet weinig ongerust, en dit vermeerderde noch , door dien 'er verfcheidene in die F milie 4 n
deeze Ziekten overleeden w ren . Men verl ngde d n v n
my , om, zo bet doenlyk w s , door gep ste Middelen,
h r Edl . voor gev rlyke gevolgen to behoeden .
Deeze Jonge Juffrouw v n byn 2r j ren , op bet oog 'er
zeer gezond uitziende, beyond ik d t h r Polsfl g boven
ruse,-
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m te fuel w s, zy kl

gde over eene ongewoone inwendige w rmte, w s eenigen tyd n een drooge hoest onderhevig geweest, nu en d n kort demig, ligt vermoeid, voorn melyk w nneer zy de tr ppen opklom ; lles verrichtte zy
met eene meer d n gewoone drift , d rby w s zy zeer
ndoenelyk v n Zenuwgelel , li r Urin w s doorg ns
zeer dun, helder en wit ls Regenw ter. Dit lles overweegende, zo d cht my, d t deeze driftigheid en meer d n
gewoone ndoenelykheid , uit een verfnelden omloop v n
bet Bloed ontfcond, bet welk dus oorz k w s, d t de dierlyke geesten fpoediger en in eene grotere m te, d n met
h r n tuurlyk Lich msgeftel fl:rookte , fgefcheiden wierden, en d rdoor op h r zintuigelyk geftel (fenforiurn commune) hunne uitwerking oeffenden ; teffens begreep ik, d t
bet flelzel h rerBloedv ten in 't lgemeen,en d t v n h re
Longen in 't byzonder, tegens de hevige fchuuring niet beft nd w s, die door de verfnelde circul tie des Bloeds ver •
oorz kt wierd, gelyk ik fleiden konde uit de meer d n
gewoone inwendige w rmte, moeijelykere dernh ling en
ligte vermoeidheid (*) . En dus, w nneer men h r v n
bet to vreezene gev r bevryden wilde , men lien vlyt nwendcn moest, om, door gep ste Geneesmiddelen en eene
wel beftuurden leefregel, h t evenwigt tusfchen de v ste en
vloeib re deelen to herflellen •, ten einde d rdoor een

regelm tigen omloop v n bet Bloed to veroorz ken .
Met d t oogmerk liet ik h r verkoelende Poeiers, nit
C mpher enS lpeter bef' nde, en,om de Vezelen der V ten
to
(*) Denkende bier by

n bet gezegde v n den onflerfelyken

Foerh ve, in zyn Tr d ttts de Viribus medic mentorum, in de zelfs Prologomen . „ Onze Lich men be(l n nit twee deelen,

„
•
•
•
•

•
•
„
•
•
•
•

n mentlyk, v ste en vloeib re . - Zoo l ng de vloeib re
deelen binnen hunne buizen regelm tig bewogen worden, zoo
lung is de Mensch gezond ; edoch, w nneer deeze beweeging
onregelm tig word, of in eenig deel ophoud, is de Mensch
Dus befl t de gezondheid in eene regelm tige
ziek
beweeging der vogten , re gelyk met een evenredigen tegenfl nd der v ste Deelen, w r ter pl tze ook gefleld .
„ De vloeib re deelen zegt men regelm tig to beweegen ,
w nneer dezelve geen meerder ndr ng op bet eene d n op
bet ndere deel m ken ; de tegenfi nd der v ste deelen word
evenredig gen md , ls zy regelm tig de vogten in lle
h re deelen drukken, zood t d rv n geen gevoel v n ongem k of fmerte word gew r geworden ."
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to verflerken , lle d gen z
g Dr chmen Poeier v n ddr
Kin b st, gebruiken . Omtrend den leefregel verbood ik h r
byzonder het gebruiken v n veel Zout, Zuur en Speceryen,
doch ordineerde, d t y lle d gen 's morgens, 's midd gs
en 's vonds, telkens v66r de M ltyd, drie of vier lepels
vol grove Gort, in W ter gekookt en met w t Suiker,
Syroop of Honig zoetgem kt , moest confumeeren , ten
einde d rdoor eene gelykm tige voeding to bezorgen .
N h r dus zes weeken l ng beh ndeld to hebben, en
zy in lien opzichte beter fcheen to zyn, wierd ik 's n gts
geroepen , en vond de Lyderes zeer ontfleld , dewyl zy
Bloed opgegeeven h d ; de hoeveelheid d rv n w s wet
niet zeer groot, doch echter genoegz m om erger gevolgen
to kunnen vreezen .
D n, op myn Middel vertrouwende , flelde ik h r en
h re F milie gerust, en g f terflond 8
1o druppen v n
myn Liq. Stipticus met twee lepelsvol W ter ; de Bloedfpuwing hield op, en kw m niet wederom, offchoon ik geezt
Aderl ting liet doen . Tot voorbehoeding , liet ik h r
echter 's morgens en 's vonds een lepelvol v n een Meng;
zel ult 48 druppen Liq. Stipticus en zestien lepels W ter
gebruiken, en zy heeft het zelve vervolgens niet meer nodig
geh d : m r met verflerkende Middelen heeft zy nog wet
vier
vyf m nden
ngehouden , ls w nneer ik h r
Polsfl g geregeld, h re h rtstogten gem tigd, en h re
kr chten zod nig verflerkt, vond, d t ik h r en h re F milie met eene volkomen herflelling geluk konde wenfchen .
Ook is zy nu reeds Moeder v n twee gezonde Kinderen
die zy zelve gezoogd heeft, er. lles heeft zich met h r
zeer wel gefchikt .
Dezelfde uitwerking, welke dit Middel op de Bloedfpuwing heeft, oefent bet ook uit by de Bloedbr king ; m r
ow niet to l ngwylig to zyn, zullen wy overg n tot de
VI.

WAARNEEn1ING .
Het Bloedw teren .

Op den

den Febru ry 1785 , kl gde my de Heer
een M n v n omtrend 64 j ren, zeer gezoud
en bloedryk, d t by nu zedert drie d gen zyn W ter bezw rlyk h d kunnen m ken, en, then morgen zulks met
veel moeite ontl stende, zeer verfchrikt w s, doordien by
ruim een h lve W terpot Bloed h d geloosd . Hem gerust
ilellende, g f ik n zyn Ed . nllonds een dr nkje, uit 40
dropM ch . f nfen,

&ANcEPREEZEPI ' ENZ.

493

druppen Liq. Stipticus en tw lf lepels W ter befl nde,
om d rv n terffond twee lepelsvol en zo l ng bet Bloedw teren nhield, om de drie'uuren cen lepelvol, to nee .
nen . Het Bloedw teren verminderde, m r w s evenwel
zo h rdnekkig , d t bet niet voor den derden d g geheel
en l ophield : d rby gebruikte de Lyder teflens verz gtende, heelende en verf -erkende, Poejers .
Den 16den Febru ry kw m de Bloedw tering weder to
voorfchyn , d n bet zelfde dr nkje deed dit toev l ook
r s weder ophouden .
Tot voorbehoeding g f ik zyn Ed. nog een Mengzel,
uit so druppen v n myn Liq. Stipticus en 14 lepels W ter, om d rv n 's morgens en 's vonds een lepelvol to
neemen, en, n d t dit gebruikt w s, bleef het toev l weg.
D n , op den i4den November deszelfden j rs, kl gde
de Lyder over zeer groote moeijelykheid in het W terxn ken, zoo d t ik genoodz kt w s hem cen fdryvend
Middel to geeven , bet , Been wel v n eeo goed gevolg
w s ; m r drie d gen d rn , kreeg by weder een ligte
nv l v n Bloedw teren, 't welk echter door eenige weinige giften v n bet gewoone id'liddel weggenomen wierd .
Om bet zw kke v tgeftel der Nieren to verbeteren, hield
11y een geruimen tyd
n met verffierkende Middelen to
gebruiken, w rdoor by d n ook ten vollen herflelde, en
v n dit ongem k bevryd bleef tot den ioden J n . 1789,
w nneer onze Lyder cen veel heviger
nv l v n Bloedw teren kreeg d n lle voorg nde, dezelve w s ook moel
jelyker om to herftellen ; evenwel hebben 3
4 v n voorgemelde dr nkjes de geheele z k gelukkig doen floopen (*) .
In Bloedende T kken

heb ik geene eigene ged ne W rneeming ; doch de
Autheur v n bet i\'lidtlel, myn V der Z 1 ~., verzekert,
d t,
(*) Alisfchien zullen zommigen, fchoon zeer to onrecbt, uit
deeze W rneeming, her Middel v n onwerkz mheid befchuldigen, uit hoofde der zo dikwils herh lde n nv llen ; d n ,
rnen bedenke, by de hooge j ren v n den Lyder, en die zich
n geenen, in dit gev l hoo ., st noodz kelyken, goeden leefregel binder wilde, d t echrer (lit middel hem tot drie reizen v n
lie-, toev l bevryd, o r. n d t her zeive reeds meer d n drie
j ren weggebleeven w s, den Lyder door con veel h rdnehkiger en zw rder toev l nget st zynde, evenwel dit MVliddeL
zyn Ed . ten vierdem l velkoWen herlleld beeft .
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d t , w nneer zoortgelyke Bloedvloeijingen de N tuurkr g.
ten to boven g n , dit Middel met bet beste eWect k n
toegedieiid worden . Ik g dus over, om bet uitmuntend
nut d rv n, by Bloedftortingen der Lyfmoeder, hoe on.
m tig dezelve ook w ren, ten duidelykften n to toonen .
VII. W A A R NE EM1 N G.

Onregelm

tige M

ndflonden .

In de M nd Augustus 1781 , bezogt ik de Huisvrouw
v n de Heer S . . . , to Enkhuizen, en beyond h r tenger doch bloedryk v n geftel , in de 30 j ren oud , en
reeds zedert zes weeken , zonder tusfchenpoozen , d n
n eene vloejing onderheevig, w rdoor
meer d n min,
zy zeer verzw kt w s ; de Koorts hier by gekomen , en
verfcheiden zeer nuttige Hulpmiddelen reeds vrugteloos
beproefd zynde , w s zy zeer kleinmoedig ; ik fpr k h r
nieuwen cooed in , g f h r een Mengzel nit 5o druppen
v n bet Liquor en 12 lepels W ter, om nftonds twee
lepels , en vervolgens , tot de vloejing ophield , lle uur
de eerfte gift bed rde de
een lepelvol to neemen , n
vloejing, en, n de t%veede lepelvol gebruikt to hebben,
hield dezelve geheel op, en kw m ook niet weder ; bet
overige v n bet dr nkje liet ik 's morgens en 's vonds
een lepel v n gebruiken, en d r mede w s deeze z k
2fged n . Vervolgens is de Lyderesfe door gep ste Middelen v n de Koorts bevryd, en tot voorige kr gten en
gezondheid herfteld ; hebbende n then tyd de M nde
lykfche Zuiveringen geregeld en gem tigd behouden .
VIII .

WAARNEEbfIN

G.

Eene ndere Vrouw, oud 3 j ren, h d lle 14 d gen
de Stonden, en dezelve hielden zomtyds 7 A 8 d gen gtereen n, op een tyd, d t zy wederom onm tig vloetde , wierd ik ger dpleegd, en g f h r een Mixtuur,
zo ls ik in de voorige W rneeming gemeld hebbe,
w rdoor zy ten vollen herftelde , d rn no- gekr md
en gezoogd heeft, enz .

Ix,
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IX .

A'VAARNE E1MIING .

By Zw ngerheid in ger llen w r men MisAr men vreest .
Tn 't J r 1774 , ontbood men my ten Huize v n den
(leer Brouerius v n der helden , to Enkhuizen, om my
to r dpleegen over dcszelfs lluisvrouw, circ ;o j ren
oud, gevoelig v n Zenuwgeftel, vrolyk v n hunieur, doch
w t driftig in h re verrigtingen ; zy h d nu drie gereen
volgende reizen, in de derde of vierde m nd Zw nger
zynde, een Miskr m geh d, voorgeg n door eene zw re Bloedvloejiuge ; vrugteloos h d men d r tegen reeds
ngewend , th ns vloeide zy wederom,
veele 1\Iiddelen
en zelfs vry flerk ; nu w s de vr g, of men door her
1\Ziddcl v n myn V der , het welk dien Heer door het
Donum Chemicunt bekend w s, de Miskr m zoude kunnen
voorkomen? .--- doch ik ntwoordde, d t zulks zeer onzeker w s, uit hoofde v n de reeds
nweezize vloejing,
d t dus , w nneer de Kock reeds voor ecn
nmerkelyk
gedeelte v n de B rinoeder fgezonderd w s , zulks onmogelyk zoude zyn ; doch d t zy echter gerust konden
weezen , d t, indien dus l een Miskr m voorviel, 'et
geene zo geweldige ffortiiigen , gelyk to vooren, pl ts
h dden geh d, noch ook zulk een groot verlies v n kr gten d rop volgen zoude . Myne voorfpelling wierd bew rlieid ; n bet gebrr ;iken v n 12 druppen met 2 lepels
W ter verdund, hield de Bloedftortingc op ; ik g f h r
noch een dr nkje, zo ls in, de VII .W rneeming, en liet
h r teffens een perk Decoeum v n den Cortex Peruv. gebruiken, w rop zy den vierden d g een Miskr ni onderging , doch zeer gem kkelyk, en byn zonder merkelyk bloedverlies ; zood t zy binnen weinige d gen ten
vollen herlIelde , ik liet h r echter nog eenigen tyd de
verfierkende Middelen voortgebruiken . Dezelfde Juffrouw,
n derh nd wederom Zw nger zynde , wierd ik geroepen,
toen de vloejing noch zeer gering w s ; ik g f he r v n
myn voorig dr nkje 's morgens eu 's vonds een lepelvol ;
l tende d rhv de Kin eeni en tyd gebruiken, w rdoor
d n lles heri'Ield wierd , en zy ter behoorlyker tvd v n
cen welgefch pen voldr gen Dochter verlost wierd, een
gelukkig Kr mbedde hield , en verders eene volrn kte
gezondheid geuoot .
MENG .

1791 . NO, lo .
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NEEMING .

In eene l ngduurige en heevige Bloedflortinge tot kort
voor de Verlosfinge .

Den 7den December 1783, wierd ik geroepen by de hoogzw ngere Huisvrouw v n Steph nus ~ nfon, l boreerende
n zulk eerie geweldige Stortinge, d t men den Dood v n
Moeder en Vrugt vreesde ; men beri tte my, d t zy, v66r
ruim zes weeken , met h r Lich m teffens egn tV schtobbe gev llen w s , en d rop eene hevige Storting h d
gekreegen, d t zy zedert dien tyd nhoudend zod nig gevloeid h d, d t 'er herh lde Fl uwten op gevolgd , en
lle d r tegen ngewende Middelen vrugteloos geweest
w ren ; men h d, op r d v n h ren voorigen Geneesheer
en der Vroedvrouw, bet Vertrek zeer koud g ehouden . l k
vond h r in Gene geweldige Stortinge , doodelyk zw k ,
beevende v n koude , lzo men h r een vierdubbelden
Dock, in koude Azyn gedoopt , op bet Lyf en op de Polfen der Armen gelegd h dde ; de Pols w s zeer fl uw ,
m r nogth ns geregeld, w ruit ik iets goeds vooripelde.
Ik liet terftond die Doeken wegneemen, en, in de pl ts
derzelve , w rme
nleggen, om de levensw rmte op to
wekken , en teffens d rtoe een m tig vuur nleggen ;
tw lf druppen v n myn Liquor met twee lepels W ter, gebruikt zynde, deeden deVloejing merkelyk bed ren ; n io
minuten g f ik h r nog 5 druppen met een lepelvol \V ter , w rdoor dezelve, weinige minuten d rn , geheel
ophield ; nit voorzorge liet ik d r nog een Mengzel nit 12
druppen met 4 lepels W ter, om, zo bet nodig w s, om
de 2 uuren een lepelvol to geeven . Den volgenden Morgen, om ii uuren, h r wederziende, vond ik ze reeds
in Arbeid, en binnen een h lf uur verloste zy, in myne
tegenwoordigheid , zeer voorfpoedig, v n een welgefch pen Dochter ; zy h d flegts lepels v n voorzegde dr nkje
nodig geh d : door bet gebruik v n verflerkende Middelen,
liep vervolgens lles n wensch f, en de Vrouw leeft th ns
noch zeer gezond .
XI . WAARNEE MING .
V n een

llergev rlykfle Storting, en d
gevolgde Miskr n .

rop

Den 13den September 1785 s . z g ik de Huisvrouw v n
dell
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den deer Cornelis Vermeer , welke , nu omtrend 46 j ren
oud, zedert eenige j ren, de M ndflonden onregelm tig,
fierk en kort op elk nder volgende, geh d h d, en nu 5 weeken l ng, byn zonder tusfche'npoozen, geweldig gevloeid
h d, en vond h r zoo uitgeput v n kr gten d t zy zich
n uwlyks beweegen kon ; h r ftem w s fl uw, h r ngezicht bleek, h re oogen flets, h r Polsfl g genoegz ni
onmerkb r, opgetrokken en tusfchen beide (interm itteerende) ophoudende . Uit hoofde v n lle deeze doodelyke omfl ndigheden, {fond ik zeer in twyffel, of ik h r wel v n
myn Middel toedienen dorst, lzo zulks, indien bet toev l eens doodelyk fliep, d rdoor in klein gting konde
ger ken ; ziende echter, d t 'er geen nder Middel meet
voor h r v n dienst kon zyn, g f ik h r v n een dr nkje, nit 6o druppen en i6 lepcls W ter bereid, drie lepels
in , en ordineerde vervolgens , om de derdeh lf uur een
lepelvol to neemen, tot d t de Vloejing zoude ophouden ;
n ecu h lf uur bed rde dezelve, en , n noch eens gebruikt to hebben , hield dezelve geheel op : d n 's n gts
verhefte zich de Vloejing weder
nmerkelyk, en de Lyderesfe w s ben uwd ; ik vond echter h r gel t helderder , de fpr k verfl nb rder, de Pols fferker en regelm tiger zonder tusfchenpoozingen, vergezeld v n pyn
in de Lendenen ; uit dit lles voorfpelde ik, d t de Ii tuur, th ns meerder kr gten gekreegen hebbende, zich
v n eenige overtollige floffen poogde to ontdo*en„ en d t
zy gerust konde zyn . Binnen den tyd v n 2 uuren onti
l stte zy eenige klonten geronnen Bloed, nevens~een vlegzig Lich m, n r een Ovulum gelykende, w ruit ble k,
d t bet cen Miskr m w s, houdende teffens de Vloejing
geheel op : zonder ndere, d n lleen verfterkende, Middelen to gebruiken , is de Lyderesfe volkomen herfleld, en
leeft th ns noch in een volm kten welfl nd .
Zie d r, w rde Leezer ! eenige gewichtige Geneeskundige Proeven , in onderfcheide \V' rneemingen door my
zelven , met dit uitfleekend Middel, genoomen , en met d t
oogmcrk bekend gem kt, om lle onbevooroordeelde Genees- en fleelknndigen, v n deszelfs verwonderlyke en lle
ndere bloedflelpende Middelen in kr chten verre to boveng nde vermogens , to overtuigen . D t deeze W rneemingen, volgens de w re toedr cht der z ke opge+
field zyn, d rv n k n de Leezer verzekerd weezen , en ,
ter bevestigWg d rv n , in myne l gtfle W rneeming, en
very
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verfcheide nderen, op myn verzoek, door de herflelde
Lyderen zelve ondertekend . Men k n verder over het
groote nut d rv n, in bet Donum Chemicum, bl dz . -,9,
38 en 40 , n leezen ; d n ik k n niet n l ten, om hier
noch een merkw rdige Brief, (fchoon w t veikort) by
to voegen, w ruit blykt, d t de W rneemingeni v n nderen, met dit Middel , met de myne llezins overeenkomen ; dezelve is to vinden , in de Nzeuwe Genees- , N tuur- en Huishoudkundige f rboeken, Ilde Deels Life St. ,
of No . VII. bl dz . 13 .
Brief v n den Heer Y n Steenhuizen, Mr . Chirurgyn to
Buikfloot ,
n den Wel Edl . Heer Ph . Yoh . Loc f ,
Med . Dr . to Groningen, over bet Liquor Stipticus .
Schoon ik, op geenerlei wyze, de Eer heb, n Uw Edl .
bekend to zyn, -- k n ik niet voorby, (te meet ., d r ik
in bet Vlde Deel der Verh nd . v n bet Genoopfch p Serv ndis Civibus , vier W rneemingen v n Uw Edl . geleezen hebbe ,) tot fl ving der heerlyke uitwerkingen v n
Uw Edl . Liq . Stipticus, bet volgend gev l mede to deelen .
- Eene Vrouw, ongeveer 41 j ren oud, wel gevleescht,
fleurig, bloozende v n gel t, met een woord, een bloeiende gezondheid genietende, kreeg, tusfchen de 3 en 4 M nden zw nger, door on ngen me ontmoetingen en h rts.
tochten , een Mtskr m . Du Vloed w s derwyze onm l h r Bloed w s weggeloopen, en zy hiertig, d t byn
door zo uitgeput v n kr chten, d t zy, nu en d n fl uwten krygende , men de Dood voor oogen z g . In dit
kelig gev l , vrugteloos lle ndere Middelen beproefd
hebbende , n m ik , my bet r mplpoedig gev l v n uw
eigen Huisvrouw, p p . 34, in bet Don . Chemicum befchreeven, herinnerende, myn toevlugt tot Uv Edl . Liq . Stipticus, met dit heuglyk gevolg, d t deeze zw re Bloedf'cortinge , n de Lyderes eenm l zes druppen in een lepel
nmerkelyk verminderd, en
W ter gegeeven to hebben,
nderm l , n een gifte v n drie druppen, geheel geces .
feerd is . Vervolgens beh ndelde ik h r met corroboreerende Middelen ; ze behield echter een groote en l ngduurige
kwyning , en kreeg de Ledenzugt , ( Hydrops An f rc&)
w rv n ze eindelyk door gepz ste Middelen is herfleld geworden ; genietende th ns cen goede gezondheid, en zynde
veel dikker en vetter geworden d n to vooren . --- Zie
d r, Wel Edl . Heer, een v n onze Medemenfchen, door
UV Ed . by uitllek Bloeditelpend Middel, gered, &c .
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BESCIIRYVING VAN DEN KANGAROO VAN NIEUW ZUIDWALES. Door den Heer WHITE .

(Uit bet Engedsch.)

K ng roo is donkerbruin gr uw, ge-

lyk d t der Wilde Konynen in Groot-Britt nje. 't ZelFr
ve is dik en l ng in oude K ng roos, m r ls cen fterk
et H ir v n den

Dons in de jongen, fchoon bet op zommige pl tzen, ls
om den Mond, enz . vroeger d n op ndere, begint uit to
groeijen . In lle jonge K ng roos tot nog in Engel nd gebr gt , (fchoon zommige de grootte hebben v n een volw sfen h t,) doer zich lle kenmerken op v n een ongebooren Vrugt, Been Fl ir, de Ooren op den loop nedergefl gen, geen blyken n de Pooten d t ze geloopen hebben . De groote N gel n den grooten Toon, fcherp n
de punt, en de zyden v n den Mond geflooten, eentgzins
gelykende n r de oogleden v n een eerst geworpen Hond,
lleen eene opening hebbende
n bet voorfte gedeelte .
n de zyden is v n
Deeze vereenigiug der twee Lippen
cen byzonder m kzel , verdwynt ls bet Dier opgroeit,
en 't is d n v n grootte ls een klein Konyn .
De T nden v n dit Beest zyn zo zonderling, d t het onmogelyk is uit dezelve op to m ken, tot well, een Gefl cht
hetzelve t'huis hoort . 'Er is een mengzel in, 't welk bentwoordt n verfcheide Gefl chten v n Dieren .
Den Mond,in 't geheel genomen, zou men den K ng roo,
uit de gefteltenis der T nden, eenigerm te by de Sc lpris
Dent t (*) r ngfchikken ; een zw kker overeenkomst met
de P rden en Herk uwende Dieren doet zich op ; w t den
ft nd v n lle de T nden betreft, gelykt dezelve zeer n de
Sc lpris Dent t . De voort nden, in de bovenk k, komen met die v n bet Zwyn overeen ; en die in de onderk k, ten nziene v n bet get l, met de Sc lpris Dent t ;
doch w t de fchikkingen , w rfchynlyk bet gebruik, betreft, met bet Zwyn . De M lt nden fchynen een mengzel
v n Zwynen T nden en v n Herk uwende Dieren : de oppervl kte, tot m len gefchikt, beft t veeleer uit fnydende
k nten d n punten . Zes Snvt nden ft n 'er in de bovenk k, twee flechts in de onderk k ; dock deeze zyn zo gepl tst,
(*) Tot deezen Dierenr ng behooren de R tten, &c .
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pl tst, d t ze tegen de bovent nden overl n ; vyf'M il.
t nden zyn 'er n ieder zyde v n elk K kebeen ; de vo ;urfte' zyn klein .
Do evenredigheden v n eenige der Lich msdeelen v n dit
Dier l ebben geene overeenkomst met bet geen gemeen is
by de meeste ndere . De onevenredigheden in de l ngte
tusfchen voor en chter Pooten , is vry -root, ls mede in
de fterkte ; fchoon misfchien niet grooter d n in de .7erbo (*) . Deeze onevenredigheid, tusfchen de voor en chter Pooten, is voorn mlyk zigtb r in de volw sfene ; w nt
in de geheel jongen, die de grootte v n een h lf volgroeide
R t hebben , zyn ze wel geevenredigd, 't welk ten bewyze
flrekt, d t zy in den vroegen leeftyd niet loopen . De even .
redigheden v n de onderfeheide deelen der chter Pooten
verfchillen veel . De Dy v n den K ng roo is zeer kort ,
bet Been zeer l ng . De chter Voet is zeer uitgeftrekt, 'er
zyn drie Toonen n : de middelfte Toon is verre de grootRe en de flerkfte, en heeft jets gelykende n r den l ngen
loon v n een Struisvogel ; de buiten Toon komt 'er bet
n ste by in grootte, en do binnen Toon is dubbeld in een
bekleedzel beilboten . De N gel n den grooten Toon heeft
veel v n then eens Struisvogels , ook die v n den buiten
Toon, en de binnen Toon heeft twee fcherpe N gels . -• Vin
den Hiel is de onderzyde des Voets tot de Toonen gefchikt
om op to loopen.
De voor Pooten zyn, in een volw sfen K ng roo, klein
in evenredigheid met do chter Pooten , of de grootte v n
bet Dier ; de Voeten of H nden zyn ook klein : de Huid in
de P lmen verfchilt v n die der chter Voeten en Vingeren .
Vyf Toonen of Vingers telt men n elke voor Poot, de
middelite is de l ngile, de ndere word en llengskens korter, en zyn lle byk ns v n dezelfde ged nte . De N gels
zyn fcherp en tot v tten gefchikt .
By de oude K ng roos is de St rt L ng ; doch by de
ongen,
tot bet Dier, niet zo l ng. I-let
jfchynt dint evenredigheid
deeze met den
ngroei der gter Pooten toeneemt, v n welken dit Dier zich bedient oni to g u, en
den St rt tot een hulpmiddel d r in bezigt .
De Onderlip v n den K ng roo is in 't midden gefpleeten, en elke zyde by do fdeeling fgerond .
Hy heeft
twee
(~') V n dit Diertje hebben wy eene breede Befchryving gegeeven, opgeileld door den Heer SQNNINt DR NMANONCOVRT . 40
4, 4/g. Y 4. Lett, III D . z St . bl. zsS . &c.
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twee Sleutelbeenen ; doch ze zyn kort , zod t de Schouders niet uitfteeken .
De Heer . WHITE, v n wien wy deeze Befchryving ont.
leenden, merkt op, d t de Dieren zich in groote kl sfen
l ten verdeelen ; doch geene zo onderfcheiden fm ldeeling
dulden, zonder tegen elk uder
n to loopen. De kl sfe
v n Viervoetige Dieren is dus wel uitgemerkt, zo d t het
ligt v lle de Dieren, d rtoe behoorende , 'er under te betrekken ; dusd nig is het ook gelegen met de Vogelen ; de Dieren v n beiderlei leeven ; de Visfchen : m r, w nneer wy
deeze groote Kl sfen n der onderfcheiden in R nge,G
fl chten en Soorten , d n vinden wy eene mengeling v ts
eigenfch ppen ; w rdoor eenige Soorten v n een R ng
dezelfde eigenfch ppen niet met eene Soort v n cen nderen
R ng
nneemt.
F-ly voegt 'er by, d t de K ng roo cen der in 't oogloopendfl:e Dieren v n Zuid-W les is ; de eenige deelen , eerst
in Engel nd overgehr gt , w ren Vellen en Koppen . Sir
JOSEPH BANKS g f my een dier Bekkeneelen . N rdem l
de T nden v n zulke Dieren ls reeds bekend zyn , eenigerm te , hunne fpysverteerende werktuigen uitwyzen ,
hoopte ik, in fl t geffeld to zullen worden, to ontdekken,
tot welk een byzonderen R ng der bekende Dieren de
K ng roo behoort ; doch de T nden kw men niet overeen
met een der Kl sfen v n de my bekende Dieren .
VERSLAG VAN HET LEEVEN EN DE SCHRIFTEN DES
EERIV . RICHARD PRICE, D . D . L . L . D . Lid v n

de Koninglyke Societeit , en v n de Americ nfchc
Philo/ophifche Societeiten to Boston en to
Phil delphi .
(Uit het Engelsch .)

„

„
„
„
„
„

f\nth lden wy, zeer onl ngs, onze Leezers op de
Leevensgefchiedenis v n den groot n I ysgeer en
St tsm n BENJAMIN FRANKLIN (*) , Zy zullen het ons ,
zo wy hoopen, d nkweeten, d t wy de eerfte voegz me gelegenheid w rneemen, om zyn Wend en Medevoorfl nder der Vryheid, RICHARD PRICE, door veele
„ zY(*) Zie bier boven, bl. 332 .

Ff 4

432

VEt:SLAG VAN HLtr LEKYEN, ENZ.

„ zyner vert lde Schriften by onze L ndsgenooten in n
„ en denkwyze bekend, n der to doen kennen ."

m

RICHARD PRICE, een uitmuntend Godgeleerd en Zedckundig Schryver , m r meer beroemd wegens zyne N fpeuringen over de Burgerlyke Vrvheid , en Rekeningen ,
den St t der Geldmiddelen betreffende , werd to Tyenton
in Gl morg nfhire, op den twee en twintigiten v n Sprokkelm nd des J rs MDCCXXIII, gebooren . Hy w s een
jonger Zoon v n den Eerw. RICE PRICE , Leer r v n
een Protefl ntfche Gemeente Disfenters to Bridgend , in 't
zelfde L ndfch p . Zyn V der zondt hero in 't j r
IIDCCXXXI ter Schoole by den Eerw . JOSEPH SYAIIIONS , to Ne th ; en, omtrent vier j ren l ter, pl tfle
by hem onder bet opzigt v n den Eerw . SAMUEL JONES
v n Pentwyn, in C rm rthenfhire . Hy verbleef by then
Eerw. omtrent zo l ng ls by by sY,InIoNs geweest w s .
V nd r ging by n de Ac demie v n den Eerw . VAVASOR GRIFFITHS to Tulg rth, in Berconfhire . Reeds vroeg
h dt by blyk v n een kloek vernuft gegeeven , en onder
bet opzigt der Heeren JONES en GRIT FITIIS, verkreeg by
eenige vryere dcnkbee'_den v n Godsdienst .
Zyn V der, fchoon nderzins een M n v n een zeer
w rdig Ch r ,1ler , w s heftig v n
rt , en cen zeer
yverig C lvinist . Een optekencnsw rdig bewys hierv n
itrekt, d t , w nner - onze j~mge PRICE in eene V c ntie
t'huis w s , by zyn V der verzogt , hem iets uit Dr.
s . CLARKE, voor to mog,:n leezen ; de oude [leer luisterde,
eenigeu tyd , hoewel niet zonder zigtb re tekenen v n
ongem klykheid ; in 't einde rees zyne verontw rdiging
tot zulk eene hoogte, d t by v n zyn floe} opftondt, bet
Boek nit zyns Zoons h nd rukte, op den vloer fmeet, en
hem geboodt uit zyne oogen to p n . Men denkt ,
d t verkleefdheid
n bet C lvinistifche Leerilelzel hem
nzette, tot bet in ken v n eenen L tften Wil, uit
~velke, in juny des j rs M1)CCXXXIX, den tyd v n
des ouden Heers overlyden, ble k, d t by zeer weinig voorzien h dt in de verzorging v n deezen Zoon ; verre bet
grootfle gedeelte zvner Bezittingen, zo wel ls bet V dernd
, befpreekende n zyn oudflen Zoon , die,
lyk L
L ndgoed
eenigen tyd d r n , benoemd werd tot Hoog Sheriff
voor bet L ndfch p v n Gl morg n <,*) .
Dit
(*! Dit F milie L ndgoed words th ns bezeten door een Neek
v n Dr. rRICE, en is een der be ten in d t L ndfch p .
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Dit voorv l wyst uit, welk een fchrlk, ter then rude,
tenigen der Besten zelfs, beving, op bet enkel denk'oeeld
v n een vry en onbevooroordeeld onderzoek, op de w rheid dier Godgeleerde Stellingen , die, zints l ngen tyd,
v st bep ld , in Geloofsbelydenisfen , Geloofs rrykelen
en C techismusfen,
ngemerkt werden ls Grondleerftellingen , en , ls 't w re , eene onfchendb re heiligheid
door verj ring verkreegen h dden . Het legt, wyders, rt
den d g , die volyverige en bel nglooze verkleefdheid ,
welke de jonge PRICE h dt, voor 't geen by begreep de
w re Leer v n bet Eu ngelie to weezen, en n derh nd
zo zigtb r doorftr lde in bet Ch r e1er en Gedr g v n
onzen jeugdigen Godgeleerden, die zo vroegtydig, in zekere m te, een Belyder werd v n Opregtheid in begin .
zelen .
N den dood v n zyne Moeder, in den j re MDCCXL,
beg f zich de (leer PRICE n Londen, en werd, dus in
de wyde Wereld ls Wees gel ren , genomen onder de
befcherming v n zyn Oom, den Eerw. SAMUEL PRICE .
In deezen uitmuntenden M n, die meet d n veertig j ren Amptgenoot w s v n Dr. WATTS, in Bury Street,
St . Ml:zry Axe, w s de flugge geest v n Onverdr gz mheid, toen zo heerfchende by de Disfenters, d dlyk geleenigd door den Geest des Christendoms. Hoewel de
Heer S . PRICI, duidelyk bemerkte, fl t zyn Neef verre
fweek v n de hoog;te der Regtzinnigheid, op welke by
zich beflendig hieldt , beminde en bezorgde by hem met
meet d n v derlyke tederheid . W rlyk in de z gt rtigheid en bev lligheid v n fpreeken en voorkomen, deedt
'er zich eene groote gelykvormigheid op, tusfchen Oom
en Neef.
Om deezen l tflen zyne Godgeleerde Studien to doen
voltrekken , zondt de eerfle hem n eene Ac demic in
Moorfields , w r de voorn mfle Opziender w s de Heer
JOHN EA EES , een der R
den v n de Koninglyke Societeit , en door die Societeit , neveus den Heer MARTYN,
benoemd , om de Philofophic l Tr rf 5ions , zints den
j re AIDCCXIX, to verkorten . Deeze Flcer, die op eene
zeer groote m te v n Geleerdheid mogt roemen, bez t
tevens eene onverbeeldlyk groote m te v n Nederigheid.
M r zyne Lesfen, in de Godgeleerdheid, be ntwoordden
geenzins n zyne uitfteekenheid in ndere opzigten ; w nt
)zyn verft nd werd gebneid en oep : n1d tot DMAECK'S Illedul-

l , bet Merg v n Nederduitfche C lviniftfche GodgeleerdFf 5
heid;
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heid ; by droeg n uwlettende zorge tegen lien vry onderzoek zyner Kweekelingen, en zogt de zugt d rtoe iii
de geboorte to fmooren .
Het ontbr k, egter, op deeze Ac demie, niet n eenige
weinige Studenten, die, in n volging der edel rtige Bereers, beflooten, de Schriften to onderzoeken, en voor zich
zelven to denken . Onder deeze ernftige en onvermoeide n •
fpeurders der w rheid,'telde men den Heer JOLLY, Leer r
der Engelfche Presbyteri nfche Kerk to Rotterd m ; den Heer
THOMAS v n St fford ; den Heer PARRY v n Cirencester ; den
Heer LEWIS v n M idftone ; Dr . FURNYAUX v n Cl ph m (*) ;
den Heer KIDDELL v n H ckney (t) en onze Dr. PRICE.
Zy kw men E6nm l ter week z men , om Godsdienftig
Onderzoek en onderling Onderwys to bevorderen ; en m g
men vrylyk veronderflellen, d t, op deeze z renkomflen,
de d ger d zich vertoonde, v n die uitfteekende bekw mheden in den jongen PRICE , welke vervolgens met eenert
midd gluister blonken .
Vier j ren bier befteed hebbende, ging by woonen by
den Heer STREATFIELD v n Stoke Newington in Middlefex,
in wiens F milie by veertien j ren bleef ls Vriend en K pell n . Geduurende zyn verblyf ld r, zo wel ls ft nde zyn Leertyd op de Ac demie v n Moor fields, bevlytigde
by zich flerk in zyne Letteroefeningen ; en fcheen derm te
verzonken in Wiskundige, Bovenn tuurkundige en Godgeleerde n fpeuringen, d t, nit dien hoofde, zelfs zyne gemeenz mfte Vrienden , zich eenigerm te verwonderden ,
hoe bet mogelyk w s , d t by dien kl ren, klemmenden
en vuurigen flyl kreeg, welke zyne Schriften kenmerkt .
Terwyl by by den Heer STREATFIELD woonde, bewees
by zomtyds hulpe n Dr . CHANDLER, in de Verg dering
n den Heer SAVAGF, cen oud Leein de Old _7ewry, en
r r, to Edmonton . Ten deezen tyde fl k by niet nit door
beh gende Predikg ven .
Nogth ns begon men meer
fm ks in hem to krygen, n d t by eenigen tyd de N •
midd g-Predik tien ged n h dt, in de Verg derpl ts v n
den Heer RADCLIFFE, in 31ewry Street, voor eene Verg dering ,
(* ; Schryver v n Letters to fudge BLACKSTONE, concerning his
expo/ition of the Act of Toler tion , &c . 1771 ;
ls mede v n
,In Es/ y n Toler tion, 1 773(t) Een der Opzienderen v n het New College , en Schryver
v n Three Disfert tions on the Infpir tion of the Holy Script*
res, 1779 .
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ring, die roemen mogt, twee zulke uitfteekende Leer rs
geh d to hebben, ls Dr . LARDNER en Dr. BENSON.
Zyn Oom, SAMUEL PRICE, overleedt in den j re MDCCLVII, en liet hem bet grootfle gedeelte zyner Bezittingen n . Omtrent then zelf hen tyd flierf de Heer sTREATFIELD, en h dt deeze hem een vry
nzienlyk Leg t befprooken , ten bewyze v n de hoog gting en genegenheid
hem ltoos toegedr gen.
In deezer voege zich in een middelb ren ft t v n on f.
h ngelykheid gepl tst vindende, verzogt, en verkreeg by,
ten Huwelyk Mejuffrouw SARAH BLUNDELL ; eene D me,
oorfpronglyk v n Belgr ve in Leicestershire , doch die
eenigen tyd v66r h r Huwelyk to H ckney gewoond h dt .
Deeze D me, zints l ng by hem bekend, en door hem bemind, w s meer bemiddeld d n by . Met h r leefde by
veele j ren in een fl t v n" on fgebrooken eensgezindheitl,
en huislyk geluk ; men hoorde h r, eenigen tyd v66r h r
dood , betuigen , d t zy h r M n nooit in drift gezien
h dt. Dit verdient zeer onze opmerking : dewyl by nit deft
c rt een driftig en oploopend geftel h dt, fchoon, gelyk
Beds nduidden, z gt en vriendlyk in zyn voorkomen .
rt .l .,r WyOc`eerte en Godsdienst h . '^ zints l ng zyne
i r'ften beteugeid , en het Oppcr~sz g der Rede in zyne
Iel tech ndh fd (*) .
fT ~ zyn Huwelyk ging Dr. PRICE v n Stoke Newington
p H ci ney ; docll omtrent 661 j r l ter beroepen zynde
tot Leer r der Gemeente to Newington Green , w r by
nu en d n den dienst in de morgenbeurte h dt w rgenomen, mini by d r zyne woonpl ts . In deeze fzondering
genoot by de verkeering eeniger uitgeleezene Vrienden . Hy
mogt zyn h rt uiten in 't gezelfch p der Wyzen en Br ven ; by w s een der Leden v n een Gezelfch p, 't welk
lle weeken eons z men kw m, eerst to Stoke Newington,'
vervolgens op verfcheide pl tzen in de St d ; doch, voor veele j ren w s bet C ns in de veertien d gen gehouden in het
Londen-hofyhuis . 't Zelve beftondt nit Dr . BENJAMIN FRANKLIN, ls by in Engel nd w s ; den Eerw . Dr. OWEN v n
Edmonton ; Mr . RADCLIFFE v n W lth lmftow (t) ; Mr. BURGFI
v n

(*) Mevrouw PRICE w s Lidm t v n de heerfchende Kerk ,
en woonde, eenigen tyd n h r trouwen, veelm len den Dienst
ld r by, met volkomene toeflemming v n b ren Egtgenoot
(t) Eertyds Leer r v n de Verg dering in Yewry Street, N .
mid •
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v n Newington Green (*) ; Mr. CANTON v n Spit lfqu re(f);
den Eerw . Dr . KIPPIS ; den Eerw . Dr . REES, en eenige
nderen, lle M unen v n Geleerdheid en voorft nders, v n
Burgerlyke en Godsdienftige Vryheid ; in deezer Gezelfcb p
heeft men Dr . PRICE menigm l hooren verkl ren , d t by
tenige der genoeglykfte oogenblikken zyns leevens gefleeten
h lt (§) .
Dr. PRICE, die, toen by eerst den Predikdienst begon,
geen toeloop, j zelfs ls Leer r Been n m h dt, m kte,
door zylie Uctgegeevene Schriften, de nd gt w klcer op
zyne Leerredenen ; en verwierf welh st toeloop, ls een
Godvrugtig, verft ndig en gemoedlyk Prediker . In 't j r
NDCCLXX, word by verkooren tot . Leer r v n de Gemeente to Gr vel Pit, H ckney ; in gevolge bier v n, verliet
by de post ls N midd gprediker in .7ewry Street, en predikte to Newington Green , 's N midd gs in ftede v n
's Morgens . Hy ging in M rt IVIDCCLXXXVII, omtrent
vyf m nden n bet overlyden v n zyne Egtgenoote , to
H ckney woonen .
Geduurende de l tfte zes j ren zyns leevens, bep lde
zich het dienstwerk v n Dr . PRICE tot den Morgendienst
to H ckney, dien by here geld w rn m tot den twintigtten
v n Febru ry MDCCXCI, w nneer by zyne l tfte Leerreden deedt. Op Woensd g den drie en twintigtten diet
M nd kreeg by de Koorts, veroorz kt, of ten minften
verilimmerd, door het bywoonen der Begr fenisfe v n een
Vriend in Bunhill fields, op een tyd d t bet zeer flegt W r
w s . Hy fukkelde drie Weeken
n die ongefteldheid, en
fcheen toen to beteren ; m r op S turd g, den zeventienden v n M rt , toen lle verfchynzels v n koortzigheid
verdweenen w r n, overviel hem eene fmertlyke pyn in de
Bl s ,
midd gprediker by de Verg dering to Th lth lmflow, en Schryver
v n Tu'o Letters, ddresfed to the right reverend Prel tes, who

feeond tinge rejected the Disfenters Bill. 8vo .
(*) Schryver v n The Dignity of Hum n
tlrt of Spe king, 1762 . f rito , or Esf ys
II Vol . 1767, en v n Politic l Disquifitio s,

1773 .
N ture, 1754 . The
on v rious Subjects,
III Vol . 1774 .

(j-) Een fchr nder N tuurkundige . Zie zyn Leeven , door
Dr. IcIPPIs, in de Biogr phi Britt nnic . Vol . III .
(§) Op den vyfden v n December M"iCCLXV , werd Dr.
PRICE tot Lid v n de Koninglyke Societeit verkooren . De Univerfiteit v n Aberdeen droeg hem de w rdigheid v n Doctor in de
Godgeleerdheid op , en die v n Doctor in de Regten , ontving by
nit Americ .
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Bl s, die llengskens, zints tien of tw lf j ren, hem gepl gd h dt . Deeze, zomtyds met geweldlge fmerten vergezeld, perfie hem gees kl gen of morren f. In de tusfchenpoozen v n ongem k w s by vrolyk , m r het L ng
nhouden dier onget eltenisfe h dt ten l tften zyn geest
en kr gten derm te uitgeput , d t by niet d n met de
uiterfte mpeite lion fpreeken . Op S turd g, den zestienden v n April, n m het geweld dier kw l zeer toe, de
pynen werden byk ns onophoudelyk , en by vondt zich
buiten ft t eenig voedzel to gebruiken . Eindelyk, geheel
fgem t n r den Lich me , m r by 't voile gebruik zyner Zielsvermogens, blies by z gtlyk den l tllen leevensdem uit, op den negentienden v n April des gemelden
J rs (*) .
Dr . PRICE h dt fchriftlyk bevel n gel ten, d t zyn
Lyk in ftilte zou worden bygezet ; zyne Bloedverw nten
en de uitvoerders v n zyn Uiterften Wil h dden beflooten, zich d r n flipt to bouden . M r h rtlyke toegenegenheid v n die Verg dering, in welke by, beminnende
en bemind, zo veele j ren zyns leevens gefleeten h dt,
en de volyverige begeerte zyner \'rienden, om zyne N ged gtenis to vereeren
ging de p len , door hem
voor(*)By bet openen zyne Lich ms, vondt men lle deelen, die
onmiddelyk betrekking h dden tot de Bl s en de Nieren, zeer
oniftooken . De bekleedzels v n de Bl s w ren zeer verdikt ,
met kleine holligheden vol ftoffe bezet ; de H ls v n de Bl s
w s verftopt, zod t dezelve geen W ter kon uitl ten . De
rechter Nier w s
ngeftooken ; in de flinker (die zeer uirgezet
w s, en reeds in j ren geen dienst h dt kunnen doer) w ren
drie verzweeringen vol Etter ; ook vondt men d rin een klein
Steentje, dik omkorst, het h dt de grootte v n een Ert .
Eenigen tyd voor den dood v n Dr. p icf,, h dc by noodig,
d t een Chirurgyn hem (feeds opp ste ; de Heer JOSEPH TOULNIN, Zoon v n Mr. WILL1ARI TOULryIIN, Chirurgyn to H ckney,
verrigtte dir. Dr. PRICE w s zo zeer getroffen door de tederheid, onvermoeidheid, en kunde v n deezen jongen Heer, d t
by to meerm len zyne d nkb rheid deswegen to kennen g f ;
meer d n eens
nmerkende, d t by deeze opp sfing voor een
byzonderen zegen hieldt .
(t) „'t Is onmogelyk, regt to doen,
n bet get l en de gc .
• b rheid v1n zynen Vriendenkring . Zy w ren de voorn m .
• lien in R ng, Kennis en Deugd . Men telde ouder bun de
• eerfte N men in de Gedenkboeken v n Weetenfch p, vu Ge• leerdheid, v u Yryheid en v n Zedelyke w rde." Dr. $Ippr
Tun. 'Mires.

438

VERSLAC VAN HIT LEEVEN, ENZ . VAN R . TRICE .

Voorgefchreeven , to buiten , en bewoog hun, op hunnc
cigene kosten, zyn Lykfl tie to houden . De Heeren der
Verg deringe volgden het Lyk in negentien Rouwkoetzen,
gter hun voegde zich de Gr f STANHOPE in zyn Rydwig ,
n 't hoofd v n zesendertig Rydtuigen v n Edellieden . Fly werd begr ven op den zesentwintigften v n
April, to Bunhill-fields, in 't zelfde Gr f, w r de overblyfzels rusten v n zyne teder door hem geliefde Vrouwe, en v n zyn Eerw rdigen Oom en Weldoender SAMUEL PRICE . Het Rouwkleed werd gedr gen door de
Eerw . Doelors PRIESTLEY, REES en HARRIS ; lsmede,
door de Eerw. Heeren TAYLOR , PALMER en WORTHINGTON. By het Gr f fpr k de Eerw . Dr . KIPPis een Lykreden, en op Zond g, den eerflen v n Mey, deedt de Eerw .
Dr . PRIESTLEY een Redenvoering to zyner N ged gtenisfe , voor eene zeer t lryke Verg dering, to H ckney.
Beide deeze zien bet licht .
(Het Vervolg en Slot bier n .)
BESCHRYVING VAN DE STAD LARNIC, 011 HET EILAND
CYPRUS ; ALSMEDE VAN DE GEWOONTEN EN ZEDEN
DER INWOONDEREN .

(Overgenomen

D

uit de Tr vels through Cyprus, Syri ,
ftin , by the Abbe MAR I T i .)

nd P le.

e meeste Reizigers hebben L rnic befchreeven enkel
ls een fr ije en niet on ngelegene Pl ts ; m r,
nmerking neemen, d t dezelve de Voorindien Wy in
r dfchuur des Kooph ndcls is v n bet Eil nd Cyprus en
de tweede pl ts bekleedt in bet Koningryk , fchoon fh ngelyk v n den Bevelhebber v n Nicofi , z l men my
genoegz m geregtigd rekenen ls ik L rnic een St d noem .
D renboven is bet de Zetel v n een Griekfchen Bisfchop,
en de pl ts , w r de Europifche Confuls hun verblyf
houden .
ngen mfle
W t bier v n zyn moge, L rnic is de
pl ts des geheelen Eil nds ; w nt ik ken niets bel ngryker
d n eene Koopfl d . Ik gevoel een heimlyk genoegen ,
w nneer ik eene groote z menvloeijing zie v n Inwoonderen en Vreemdelingen to g der rbeidende tot geluk des
Menschdoms, en v n eene St d, eene Voorr dfc1wur voor
de geheele Wereld m kende . In myne oogen is de Reurs
eene t l yke Verg dering, w 'rop lle de Volken hunne
Ver-
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"Vertegenwo©rdigers hebben . F ctors in de h ndeldryvende
Wereld zyn even dezelfde ls Amb sf deurs in de St tkundige ; zy doen Onderh ndelingen ; tekenen Verdr gen ; en
onderhouden eene nutte briefwisfelende Gemeenfch p tusfchen de vermoogende M tfch ppyen v n Menfchen, door
n de beide
Zeeen v n elk nder gefcheiden , en leevende
uiterften des A rdbodems . Dikwyls z g ik, met een vertukkend genoegen, een Inwoonder v n J p n, h ndelende
over zyn bel ng met een Burger v n Londen ; of een Onderd n v n den Grooten-Mogol een Koopverdr g iluiten met
een Rus . Ik beyond my g rne onder deeze t lryke H ndeldryvers, onderfcheiden in Weeding , in zeden, en in
t l ; lien , l ngs verfchillende wegen, een en hetzelfde
einde beoogende . Hier z g ik eeu hoop Armeniers, d r
een hoop 3ooden, en verder een groep Holl nders . Ik werd
gter een volgende een Deen, een Zweed, een Fr nschm n,
of liever, ik w s een Wereldburger .
De St d L rnic, omtrent een h lve myl v n S lines gele.
gen , ligt ten Noorden v n her nude Citium , en befl t
zelfs een gedeelte v n den grond w r die St d voortyds l g.
De oorfprong v n L rnic weet men• met geene zekerheid .
Nogth ns ben ik v n gevoelen , d t dezelve m g toegefchree.
ven worden n de n byheid v n de Zee, en de bouwftoffen gevonden in de ruinen v n Citium .
Toen dit Eil nd door de Turken werd ingenomen, w s
L rnic reeds eene Pl ts v n ngelegenheid ; des wordeR
wy verzekerd door LUSIGNAN, die 'er her volgende berigt
v n geeft : „ Op den fit nd v n eene h lve myl v n de
„ Zee, is een groot h ndeidryvend Dorp of liever St d.
• Dezelve wordt geregeerd door een Tleneti nfchen Edel• m n , die lle twee j ren ver ndert ; doch de Republiek
• heeft beflooten dezelve vry to m ken, en 'er een txef• fender voorkomen n to geeven ." Deeze Schryver vermeldt den n m niet ; en, inded d, dezelve heeft geen bep lden n m, en ieder Reiziger geeft 'er een
n, die,
voor 't overige, lleen in den uitg ng verfchilt .
De St d vormt een h lven cirkel , welks einden n 't
Zuiden loopen, en is byk ns een myl in den omtrek. Alle
de Gebouwen zyn in den hedend gfchen fm k, en men
vindt 'er geen overblvfzel v n hooge Oudheid . De Mosque
w s voorheen een L tynfche Kerk . Dezelve is een n uw
gebouw, in den Gothifchen bouwtr nt ; de voorgevel beft t
nit zes m rmeren kolommen, vier pil ren onderfchr gen
her d k, en verdeelen her in drie deelen ; doch dezelve levert
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vert niets merkw rdigs op . De Min ret heeft men opge•
rigt op de overblyfzels v n den Tooren ; en 't is v n die
foort v n Toorens, v n welke men het Volk tot het Gebed
roept. A n de zyde v n de Kerk is een Tuin, die tot eene
Begr fpl ts ftrekt voor de
nzienlyke Turken , die in
de St d fterven .
Elke Mosque heeft een Im n of Priester, die derw rds
moot g n op de bep lde Bede-uuren . De Im ns hebben
l st om den Kor n to leezen, en hot Volk to onderwyzen .
Indien wy ons een denkbeeld v n hunne Leerredenen vormden n r de onze fgemeeten , wy zouden een verkeerd
denkbeeld d rv n opm l en . De Mufulm nfche Welipreekenheid l r het oph len v n gemeene pl tzen niet toe .
Min uitweidende, min met cier d v n welzeggen, opggefchikt d n de Europifche welfpreekenheid, is 'er elk vreemd
denkbeeld , en zelfs elke nutlooze uitdrukking, v n uitgeflooten . Een Turkfche Leerreden beft t nit eene neenfch keling v n grondregelen en fpreuken . De Im n neemt bet'
nooit ter h nd Leerilellingen to bewyzen n welke niem nd
twyfelt ; en Dimmer voert by voor zyne Toehoorders eene
t l ls tot Ongeloovigen . Zedeleer is de grondfl g hunner
Leerredenen, die regels behelzen voor ieders gedr g in lle
omft ndigheden, en lien onheil, 't welk hem moge treifen .
De Reden r is zo eenvoudig in zyn Perfoon ls in zyne
Leerreden ; en de ongebondenheid v n zyn gedr g neemt
trimmer jets weg v n de fchoonheid zyner Zedeleere . Hier
hoort men nooit een jonge wellustigen uitv ren tegen verwyfdheid en wereldfche verm ken, nooit een ryke Geestlyke de verfm ding des rykdoms prediken , of een overd dig leevende tegeni de weelde zich
nk nten . Die bel chlyke ftrydigheden, zo gemeen, en nogth ns zo weinig
in opmerking genomen in Europ , zouden de Turken hoogst
ergeren, die zeer op het eenvoudige gefleld zyn ; zy zouden gelooven d t zod nig iem nd hun en hunnenGodsdienst
befpotte , en de Godsdienst is een onderwerp w r mode
een good Mufulm n geen fpotten duldt .
ILK befpeurde desgelyks , met genoegen , in de t lryke
Verg deringen der Turken, een mengzel v n llerlei fl ten
en r ngen . De Turken hebben tot Dog toe in hunne Mosques die vernederende onderfeheidingen Diet ingevoerd ,
welke de Europifche Kerken tot fch nde ftrekken . De pl tzen zyn Diet beflemd door bel ng en grootheid, m r b ngen of v n 't gev l, en de lieden v n l gen r ng, Godsdienstyveriger d n nderen, hebben dikwyls de beste ; en
wor-
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worden niet, gelyk in Europ , vol ver gting, bet verst ns
de deur gedreeven .
Ik heb 'er niet tegen d t men dus+
ll nige onderfcheidingen m kt in onze Schouwburgen, erl
on-z -Ac demien ; de Zeden der Wereld heerfchen d r, ieq
de ing r'rg krygt men door geld ; m r d t zy pl ts grypell
in onze kerken , en d t Christenew dezel ve dulden, is e rl
goon den beginzelen v n hunnen Godlyken Wetgeever n,
ged n, die n de Armen en Behoeftigen lle toegenegen.,
held bewees. Zelfs dit ftuk uit een fl tkundig oogpunt be,
fchouwd zynde , twyfel ik geen oogenblik, of de ffch f.
rng Bier h tlyke onderfcheidingen zou een der beste mid.,
delen weezen, om bet Volk weder to brengen in onze very
l tene Kerken, en hun tot de verpligtingen des C' ristendoms
re verbinden ; zy zullen d n met lust en yver die pl tzerl
g n bezoeken, welke hun de oorfpronglyke gelyklieid here
inneren, en cen Godsdienst beminnen, die, op eene kr gt.d dige wyze, hun by de n tuurlyke I',egten des Menscli,
doms bew rt.
De Muezzins zyn mindere Bedien rs v n den Godsdienst,
Hun werk beft t in bet Volk v n de toppen der Min rets
rot bet Gebed to roepen, 't welk zy op de volgende wyze
verrigten . Als zy op de Min ret geklommen zyn, beginuett
zy n bet Zuiden to roepen, d n n 't Oosten, vervolgens
n bet Noorden, en eindigen in 't Westen . Hun roepen is
cen foort v n huilend fchreeuwen nit l hun m gt, terwyl
zy teffens de ooren met de vingeren ftoppen . Zy roepen in
'tAr bisch den n m v n GOD, en dies v n iIAi-toArrTH~
n, - De Turken moeten lle d gen vyfm len bidden ; by
bet nbreeken v n den d g, op den midd g, 's n midd gs
ten drie uuren, by Zonne onderg ng, en to middern gt . Op
Vryd g, hun Rustd g, ftorten zy een zesde Gebed nit, eerl
uur v66r Zonne onderg ng . Lieden, met drukke bezighei4
omringd, doen de Gebeden zo veelvuldig niet, en houder*
bet voor genoeg een kort Gebed to doen, by bet begin erg
bet eindigen v n den d g.
Eer zy bet Gebed beginnen, w sfen zy h nden, voeten erl
ndere deelen des lich ms, met de zorgvuldigfl :e oplettenheid . Zy buigen zich ten teken v n nbidding, en knielerx
neder op een t pyt, een m t, of een flip buns gew dsi
zich n 't Zuiden wendende bidden zy met veel ernsts eerl
h lf uur l ng . Ik n m w r, d t Mecc , bet L nd buns
Propheets , nit bet welke, buns oordeeis, hun heil ont ;
f'prong , Zuidw rds of v n bier gelegen is ; en orn die re,
den wenden zy, by bet Gebed, bet ngezigt derw rds .
Gg
1
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De Godsdienst der Turken is, buiten twyfel, ontcierd
door eene menigte bygeloovige gebruiklykheden . M r
men k n niet wel n l ten zyne goedkeuring to geeven n
zekere gewoonten , uit een verheven en teder gevoel oorfpronglyk ; ls , by voorbeeld, d t zy elke Pl ts, w r
zy bidden, fchoon in bet open veld, voor heilig houden ;
de grond w rop zy treeden, de lugt welke zy in demen,
dd fch duw onder welke zy rusten, lles dunkt hun geheiligd door deeze oogenbliklyke Gemeenfch p met den
Eeuwigleevenden . 't Is een Tempel, die de Godvrugtige
Mufulm n n derh nd nooit d n met outz g befchouwt ,
en nimmer n dert , d n met eene Godsdienftige gemoedsndoening.
De Mosque, die ik befchreef , is de Unige pl ts v n
Godsdienstoefening der Turken in L rnic. A n den ing ng
il t cen kolom v n (ir nit, w rop, in vroegeren tyde,
een Leeuw, bet W pen v n de Republiek Venetie, gepl tst w s.
De Grieken hebben bier drie Kerken, en een gelyk
nt l Priesters, Cosmicofirens geheeten, verrigten in dezelve
den Eerdienst . Die v n St. _7 n is eene foort v n Hoofdkerk. Dewyl de verwoesting v n Citium bet den Bisfchop
onmogelyk m kte l nger zyn verblyf ld r to houden,
br gt die Kerkv©ogd zyn Zetel en K pittel herw rds over .
Het yolk konit in deeze Kerk drie uuren v66r den d g ;
w nt lle hunne Godsdienstverrigtingen moeten v66r Zonne opg ng voleindigd weezen .
De Kerk v n St . M ri , toebehoorende
n de V ders
v n bet Heilig L nd, is in drie deelen fgefcheiden ; dewyl in bet Oosten de Vrouwen by de Godsdienstoefeningen volflrekt v n de M nnen moeten fgezonderd weezen .
De L tynen volgen dezelfde gewoonte, nit infchiklykheid
voor de Oosterlingen . Keizer LEOPOLD g f n deeze Kerk
een, fr i Orgel ten gefchenke . De P rochie, d rtoe behoorende, is die v n lle Europifche Volken . In de z l
des Kloosters vindt men twee uitfteekende Schilderftukken,
bet een de Voetw sfing onzes Z ligm kers, en bet nder
de Bruiloft to C n , verbeeldende . De Boekery is zeer fr i,
de tuinen en boomg rden d r rondsom in ken deeze
eenz mheid tot een verlustigend verblyf . 'Er zyn niet
meer d n zes Monniken die 'er zich deeds onthouden ;
doch hun get l wordt zomtyds vermeerderd door den toevloed v n dertig of veertig Vreemdelingen .
Ih moct niet vergeeten to melden, ten dienfle der Rei ..
zi-
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zigeren , d t de C pucynen uit Vl nderen hier een Hot.
pit l of Herberg hebben . Vreemdelingen worden 'er ter
t fel toegel ten ; twintig of vyf en twintig P r elken
d g bet lende ; dock het is 'er rnorsftg,, en verre v n ngen m .
Elke Griekfche en L tynfche Kerk is met muuren omringd . De ing ng is door een poort omtrent drie en een
h lven voet hoog ; zo l g gem kt, om voor to komen ,
d t de Turken geen P rden of ndere Dieren d r binnen
brengen . Dit is het gev l door geheel Syrie ; doch de
Grieken op Cyprus volgen lleen dit gebruik . De L tynfche Kerken hebben hooge Poorten, en worden ontzien door
de Turken .
Openb re Gebouwen , ls Kerken, Kloosters, Hospit len en Mosques, zyn lle v n fleen . Alle overige Gebouwen beil n nit tichelen, z mengefteld nit een mengzel
v n gek pt ftroo en n tte rde, in de Zon gedroogd . Ze
zyn v n dezelfde ged nte ls de Huizen in It lie , m r
grooter_ en ruimer . De K lk is niets nders d n dezelfde
klei gtige rde met een weinig versch flroo . Dit is in 't
lgemeen de z menilelling v n lle Huizen , door geheel
het Koningryk , uitgenomen op eenige Pl tzen , w r de
fleenen vry gemeen zyn .
In de St d L rnic , of liever in 't geheele Koningryk
v n Cyprus, vindt men Lieden, behoorende tot zes Europifche Volken , Fr nfchen , Engelfchen , Tosc ners, N .
polit nen, Veneti nen en R guf nen . Elk hunner heeft
zyn Conful, uitgenomen de Tosc ners ; deeze ft n onder
de befcherming v n Zen Engefchen Conful, die den tytel
voert v n Vice - con/ul v n Tosc nen. Duitfchers, Zwitzers , Holl nders en Genueezen, hebben hier ook deel in
den H ndel ; m r dewyl deezen, zints l ng, hebben opgehouden op zichzelven h ndel to dryven, flellen zy hun
bevelen
n Correspondenten nit ndere Volken , op dit
Eil nd woonende, ter h nd .
In de n byheid v n L rnic is eene menigte v n B kken, beflreeken met een lymerig foort v n Cement, voor
Olie ondoordringb r, die, gelyk men wit, voortyds groote verg derpl tzen w ren om Olie in to bergen . Dit Cement is een mengzel v n Zeezout, K lk en gekookte Olie.
Indien dit w rheid is, moeten de Vl kren v n het Eil nd
Cyprus, in vroegeren tyde , met Olyfboomen bepl nt geweest zyn .
De Dervifen , zo wel ls de S ntons en de Abd les y
G g 2
zyn
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iyn eene foort v n Turkfche Monniken . Hun gew d be.
fl t uit een rok v n ruwe wollen floffe, v n verfchillende
kleuren ; die de borst onbedekt l t ; bier over hebben zy
een m ntel v n dezelfde floffe ; doch veel fyner , en wit
v n kleur ; op hunne hoofden dr gen zy een K p v n
witte vilt, in de ged nte v n een Zuikerbrood ; bet benedenfle gedeelte fl t overeinde, en •i s gterw rds opgerold
op de wyze v n een tulb nd . Zy dr gen geen linnen ;
dit belet niet d t zy by uitflek zindelyk en rein zyn . Hun
uitwendig voorkomen is zeer bet melyk ; zy zyn beleefd
en gcfpr kz m . Deeze bev llige hoed nigheden worden
nogth ns ontluisterd door oen fch delyk gebrek , w r n
zy zich onbefchroomd overgeeven , hunne geveinsde minz mheid flrekt lleen om de Jeugd to verleiden, en flelt
hun in fl t, om eene drift, llrydig met de n tuur, to voldoen .
Zekere MOLA SONC}IUR wordt voor den Stigter deezer
Monniken gehouden . Zy bewoonen verfcheide Kloosters,
en verrigten den dienst in eenige Mosques . Zy prediken
tweem len ieder week, en beide de M nnen en de Vrouwen, die onder hun Sehoor komen , zitten door elk nder,
't welk op ndere pl tzen v n openb re Godsdienstoefening in 't Oosten niet gebruiklyk is ; doch de Dervifen
zyn v n de overige Geloovigen door eene b luflr de fge .
zonderd . De Reden r v ngt zyne Redenvoering n net
cen fpreuk uit den Kor n , ett v rt heftig uit tegen Ondeugden, in welker vermyding by zelve geen groote bezorgdheid toont . De Redenvoering ge' indigd zynde, zingen
zy lleen een Lofz ng, gep rd m& fpeelen op veelerlei
bl stuigen . De Opperfle v ngt vervolgens een d ns n ,
w rin lle de overige deel neemen, en die op de volgende
wyze toeg t . Eerst g n zy l ngz m binnen rondsom
de Mosque, de een gter den nder ; llengskens verfnellen zy hunne fchreden , en wenden hun lich m rond
met zulk eene v rdigheid , d t men bet n uwlyks k n
n oogen . Den d ns ged n zynde, knielen deeze geestlyke kw kz lvers neder, en blyven eenigen tyd in die geft lte, met lien uitwendig voorkomen v n den bl kendilen Godsdienstyver . D n ryst de Opperfte overeinde ,
de Dervifen volgen zyn voorbeeld, en op nieuw bet ronddr ijen begonnen hebbende , zetten zy dit fpel nderh lf
uur voort .
Eenige, nict wel onderrigte, Reizigers hebben de S ntons
met de Dervifen verulengd ; m r zy verfchillen v n elk nd r

OP HET EILAND CYPRUS .

445

der in hunne Leevenswyze, en in hunne m nier v n bidden . De S ntons die HAZRET MEULANA tot Grondvester
hebben, dr gen, 't is w r, eene kleeding, gelyk
n die
der Dervifen ; doch zy h len by deezen met in rein- en
zindlykheid . Hun geheel uiterlyk voorkomen fpreidt de uiterfie elende ten toon ; en ik heb eenigeu hunner gezien, die
byk ns n kt w ren ; hun gel tstrekken zyn misvormd ;
luiheid beheerscht hun, en hdn gedr g is lomp, j de onbefchoftheid zelve ; zy mogen voor fch ndbrokken der
menschlyke n tuure gehouden worden . Zy v ngen hunne
Godsdienstplegtighedeii 's morgens ten drie uuren n ; de.
zelve beft n in op eene bel chlyke wyze rond to dr ijen,
en in geweldige trekkingen . Deeze plegtigheden g n vergezeld v n een gefchreeuw, 't welk eindigt in een j mmerlyk
gehuil . Zy fl n op eene foort v n Cymb l, of lieverTrom,
ult l hun m gt roepende All hu! 't welk betekent groote
God! Eindelyk ftorten zy, h lf dood v n vermoeidheid, op
den vloer neder, hunne monden worden met bruisch bezet,
en' de domme M hometh nen gelooven, d t deeze S ntons
ls d n verkeeren met God en hunnen Propheet . W nneer
die Monniken uit deeze gew nde Godsdienitige bezwyming
bekomen , eeten zy met de Vrouwen en de Jeugd ; en 'er
is geene buitenfpoorigheid, w rin deeze Onverl ten zicli
niet toegeeven .
Het L nd, rondsom L rnic, is het hgen mfte op het
Eil nd niet ; w nt de grond is zeer droog. De Zon fchiet
byk ns rechtf' ndig h re ftr len op de verfchroeide velden ; en terwyl de vermoeide Reiziger een br ndende lugt
in demt, zoekt by to vergeefsch n een fch uwryk boschje,
om 'er zich to verfrisfen, en v n vermoeienis to bekomen .
'Er zyn geen boomen to deezer pl tze d n de Moerbeiboom, en eenige weinige P lmboomen, hier en d r op de
Vl kte verfpreid . Veele oorz ken werken mede , om de n buurfch p v n deeze St d dor to m ken , d r is geen W .
ter , en de grond is vol Steenen ; nogth ns words 'er niet
weinig Gerst geteeld ; en zyn de Velden dor, de Boomg rden zyn, in vergoeding, ryk voorzien en
ngen m, zy
worden bew terd door kleine in den grond gem kte K n len ; de Tuinen ft n desgelyks heerlyk,' en hebben overvloed v n llerlei Bloemen ; de Citroen- en Or njeboomett
tieren 'er overheerlyk .
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GEDACTEN

GEDAGTEN OVER DE WAARDY DER RE, RKVADEREN, EN
HUNNE SCHRIFTEN .

(Getrokken

Ult GEOli8GEr. CAMPBELL'S, D . D . F . R . S . Four
Gofpels tr nfl ted fom the Greek . With Prelimin ry Disfert tions nd Notes critic l nd expl n tory, deezer d gen in

twee Stukken in

T

CO

uitgegeeven .)

en
nziene, v n de w rdy der Kerkv deren en v n
hunne Schriften , liep men voorheen in bet eene ,
th ns in bet ndere, uiterfle. De Kerkv ders zyn in geepen deele geregtigd tot onze A nbidding ; ook verdienen
zy onze Ver gting niet . W ren eenigen hunner zw k en
ligtgeloovig, nderen mogen geleerd en oordeelkundig genoemd worden .
In lles w t v n Redenk veling fh ngt, behooren wy
hun to beh ndelen met dezelfde onp rtydigheid ls hedend gfche Schryvers ; wikkende en weegende w t zy zeggen, niet wie het zegt . In 't geen op Getuigenis berust,
zyn ze, in elk gev l, w rin men niet k n vermoeden d t
eene byzondere drift hun beheerschte, boven hedend gfche Schriftuurverkl rders of A nteken rs to flellen .
Ik zeg dit niet, om
n to duiden, d t wy meer op
hunne br fheid of kunnen g n ; m r om to kennen to
geeven, d t verfcheide flukken by hun een voorwerp w .
Ten v n getuigenis , die, by hedend gfche Oordeelkundigen , enkel op gisfing, of, ten besten genomen, op fgetrokkene en geleerde onderzoekingen rusten .
't Is lleen uit oude Schryvers , d t die oude gebruiken
in ndere dingen, zo wel ls in de t l, door ons kunnen
ontdekt worden , welke by hun op eenen voet flonden,
met gebeurde z ken, w rv n zy niet onkundig konden
weezen . De T l fleunt, gelyk men dikwyls heeft opgemerkt, op gebruik ; en oud gebruik k n, even ls in lle
ndere gev llen v n Oudheid, ons lleen door gefchreeven
getuigenis overgebr gt worden . D renboven geeft de betekenis der woorden, ( ls 'er geen Gefchilvoering pl ts
beeft,) geene gelegenheid tot de werking v n drift ; worden ze verkeerd gebruikt, bet flelt de onkunde, of de
kw de trouw, des Schryvers bloot voor zyne Tydgenooten . Ik zeg d rom niet, d t wy in de uitfpr k der Kerkv deren, ls Regters, moeten berusten ; m r d t wy hun
cen onp rtydig gehoor moeten verleenen, ls, in veele gev l-
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Wen, de eenige bevoegde Getuigen . En elk moet erkennen , d t bet regtflreekfche getuigenis v n een eenvoudig
nziene v n eerie z k, die binnen den kring
M n, ten
zyner kennisneeming v lt, meer opmerkens verdient, d n
de vernuftige gisiingen v n" een bekw m Geleerden , die
niet uit Weetenfvb p v n z ken fpreekt, ,m r de befluiten
opgeeft door hem getrokken uit zyne eigene redenk velingen, of die v n nderen .
En zelfs met betrekking tot get Been bygebr gt wordt
niet op kenuis m r op gevoelen rustende •, denk ik niet, d t
ele Hedend gfchen, over 't lgemeen, gefprooken, tot den
voorr ng geregtigd zyn . W t de betwiste Geloofsftukken
nbel ngt, behooren ze beiden met omzigtigheid ger dpleegd to worden, ls lieden, die men met reden m g veronderftellen, met een gunftig vooroordeel, ten opzigte v n
de Gevoelens hunner P rtye, vooringenomen to zyn . Inthen 'er, ten deezen
nziene, eenig verfchil pl ts heeft,
z l bet geheel ten voordeele der Ouden weezen . 't Verloop
v n j ren heeft der Kerke eene vermeerdering v n gefchillen ngebr gt . De twisten zyn vermenigvuldigd, en leeritellig befhst . 't Gevolg hier v n is, d t de Godsdienstleere , veele eeuwen geleden , in geen zo Syftem tifchen
vorm gegooten w s, ls in deeze l tere eeuwen . Elk fluk
w s, in oude tyden, niet zo tot kleinigheden ontleed, en
elk ding, tot de Spreekwyzen toe, by de onderfcheide Se
ten niet bep ld met zo veel ziftende oordeelkutide, en bovenn tuurkundige, om niet 'te zeggen , drogre'denkmrdigq
verfyning . - De Kerkv ders w ren, d rom, zo niet geheel vry, veel min verfl fd
n louter Menschlyke Bep lingen, d n de l tere Schriftuuruitleggers : onder welken
veelen geen nderen toeleg ichynen geh d to hebben ,
d n de t l der Heilige Schrift zo gelykvormig to m ken,
ls l}nn eenigzins mogelyk w s, met hunne eigene Geloofsleuze;` en die dezelfde t l to doen fpreeken, ls die huns
A nh ngs . Dit is de grond v n den voorr ng, dien ik n de
oude, byzonder n de Griek/che, Uitleggers der Schriftuure, geef, w nneer zy zich tot den letterlyken zin bep len ; en v n de gting tot welke ik de vroegfte Christen
$chryvers, met reden, geregtigd gt.
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BELINDA, DE GEMAAKTE AANAOENLYKE .

Een Ch r &ler .
,44n de Heeren Schryvers der Alg . V derl. Aetteroefeningen .
MYNE FIEEREN 1
etuigingen v n A ndoenlykheid, by elk voorv l, gep rd
„ B met het vertoon v n verreg nde Tederheid , en cell
• vloed v n woorden, die, om de geliefde ben ming to bezi„ glen , Sentirnenteel geheeten molten worden , geeven ltoos
• veel gronds tot w ntrouwen ; zy verwekken bet vermoedeit
ngenomen Ch r &ler . Menigvoud
„ v n een met voord gt
„ ligt cen teder en gevoelig h rt verborgen onder fchynb r
• ruwe zeden ." Deeze bondige nmerkingen , voorkomende
in een uitmuntend Vertoog, getyteld : Bedenkingen over de on,
gem kte Gevoeligheid, of fl ndoenlykheid, v n he: H rt, onl ngs
in uw Mengelwerk gepl rst (*) , vond ik met zulke flerke en
eigen rtige voorbeelden opgehelderd, in een Engelsch Werkje,
d t ik bewoogen werd dit kleine Stukje to vert len, en 't zelwe Ul . ter pl tzing to l ten toekotnen. l k blyf, &c .

,

*

*

*

BELttvDA w s ltoos zeer gefteld op h rtroerende en vertede,
rende Rom ns ; de treurigst floopende Treurtooneelen beh gden
h r groodyks . De Sentimenteele Schoonheden v n STERNE
flonden by h r hoog to boek . Zy h dt, door bet leezen deezer
Werken, zullt eene m te v n A ndoenlykheid of Tederheid ge .
itreegen , d t die beminnelyke zw kheid zich menigm l in de
gemeenfle voorv llen des d gelykfchen leevens vertoonde ; fchrei.
jen en zugten , ls of h r h rt br k, hoorde men niet zelden,
by gebeurtenisfen, die nderen, geenzins v n Menschlyk gevoel
ontbloot, met een onverfchillig oog befchouwden . Zy kon het
denkbeeld, d t men Dieren tot voedzel fl chtte, Met vXdr g .
gen . Zy verfoeide ket Visfchen en J gen ls hoogst 'wfeede
bedryven. Zy flondt op bet punt v n bezwymen, ls een Koetzier de p rden de zweep g f, om weene hoogre op to trekken .
Zy viel met de d d v n zichzelven, toen een Heer op den
fl rt v n h r K t tr pte, ls by fchielyk toeliep om h r Kind
:egen bet in 't vuur v llen to befchutten .
N rdem l BELINDA geheel in 't Rom nesque verviel , w s
bet niet zeldz m, d t zy Sentlmenteele Alleenfpr ken hieldt
river Goed rtigheid en Menschliefde ; en, w nneer 'er lets v n
ndoenlyken en treffenden
rt gebeurde, g f zy door~eneu
g ns
' ;^ ; Zie N. Alg. V d. Lett. V 0
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n h r hygenden boezent, door cone kl gte op
't p pier to brengen . V n een h rer Vriendinnen kreeg it, het
volgend Stukje, met vryheid om 'er gebruik v n to m ken .
BELINDA Z t, zo 't fchynt, voor h r Toilet, h r Vlegten in
orde fchikkende, toen een Diertje, 't welk in de Wereld juist
den besten n m niet heeft, en zich dikwyls indringt ter pl tze
w r 't niet welkom is, nit h re krullen op h r h ls viel . In
de eerfte vervoering v n verb sdheid en toorn, greep zy bet ongelukkig fchepzel, klemde bet tusfchen h re n gels, tot d t bet
met een kr k zyn leeven eindigde . Het hooren v n deezen kr k,
en bet nfchouwen der verpletterde ingew nden , deedt h re
A ndoenlykheid geheel ontw ken ; zy uitte dezelve in deeze
Weekl gte .
„ O , Gy rme deelgenoot des leevens , v r wel ! 't Leeve
„ w s U buiten twyfel ngen m, en ik heb U in h st v n dit
~, dierb r gefchenk beroofd. M r zeker de Wereld w s ruim
• en wyd genoeg voor U en my . 't W s flegt U to vermoorden ,
• U, die eene befchutting zogt onder myne koesterende befcher,
• ming
• Dewyl Gy klein zyt, zyn wy gerced U ls ongevoelig n
„ to zien .
M r ongetwyfeld hebt gy zenuwen, en tedere
• zintuigen, geevenredigd n de fynheid uwer Leden . - --„ Misfchien h dt gy cen Deelgenoot in uwe genegenheden, en
„ een t lryk N kroost, 't welk gy met een Ouderlyk genoegen
• z gt opgroeijen .
'c Welk th ns uw toeverzigt, hel s!
„ moet derven!
• Uw fmert is zeker over .
M r ik k n niet n .
• l ten de gevoellooze wreedheid to be ; mmeren v n zo veelen,
„ die bet minfle Diertje ,
n 't welk de N tnur den Leevens„ dem gefchonken heeft, berooven v n d t Leeven, 't geen,
• hoe ver gtlyk bet fchyne in 't oog der bed gtloozen , nog• th ns, zo zoet, zo dierb r is n bet kleinfleSchepzel!-• Zoet en dierb r w s n U, th ns gedood Beestje!
• hel s! d t ik moet zeggen
iv s .
Bez t ik
„ bet vermogen om U ten leeven op to wekken, ik zou uw lee .
venloos overfchot bezielen ; en U koesteren in den w rmflen
• hoek v n uwe geliefde verblyfpl ts .
M r ydele
• wensch !
V r voor ltoos wel!
• Indien nogth ns uwe Schim eenige weet heeft, en zwerft
• over bet hoofd, 't welk gy eenm l bewoonde, zy vergeeve
• eene h stige d d v n wreedheid en geweld, welke ik tr gt
• uit to wisfchen, door een tr n v n Medclyden en Gevoelig• heid."
Ongetwyfeld liet BELINDA een tr n op 't betreurde Diertje
v llen, en
p ns ruimte

Flendo turgiduli rubent ocelli .

My is berigt, d t de l de

VAn HLINDA'S

Schryft fel

Vol ligt
mete
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met Treurz ngen over Muizen en Rotten in v llen gev ngen,
over Mosfchen en Roodborstjes, door de Schooljongens nit bet
nest geh ld en gev ngen . Een A rdworm, op' welke zy tr pte,
ls zy in den twin toefchoot om een Vlieg uit een Spinneweb to
redden, heefr zy in een Treurdicht ls vergood, en een beter
leeven toegezegd , w rin dezelve niet meer op de c rd z l
kruipen, m r zich op fneeuwwitte vlerken in de lugt verbeffen .
Kikvorfchen, P dden, Vlederntuizen ; met een woord, lles,
;v t leeven ontv ngen heeft , deelt in h r tederfle bel ngneeming
en medelyden. On ndoenlykheid is zeker to wr ken ; m r de
hevige Gcvoeligheid, welke bet minfle lyden', ook der onge gtfle
Schepzelen , by h r fchynt to veroorz ken , geeft lien grond,
om to vermoeden , d t die A ndoenlykheid niec vry is v n go.
m ktheid . Eene A ndoenlykheid , zo zonderling en zo fletk,
k n niet wel n tuurlyk weezen .
D n zo veel gehoord hebbende v n BELINDA's tedere Gew r.
wordingen ten opzigte der Dieren, vond 'ik my eigen rtig op .
gewekt , om onderzdek to doen op h ir gedr g in de meer be.
l ngryke verbintenisfen des Huislyken en gcmeenen Leevens .
Wie zou niet verw gten, d t zy, n zichzelve in A ndoenlyk.
heid gelyk, de getrouwfle Egtgenoot, 'de bezorgdfte Moeder,
de hulprykfle Menfchenvriendin zou weezen ; en in d t gevoelig
H rt n die gep ster Voorwerpen eene eerfle pl ts gunnen .
D n, by n fpeuring, heb ik ontdekt, d t h re Ge rtheid zo
grillig, ver nderlyk en geweldig w s, d t h r M n menigm l,
om rust to zoeken en to vinden, bet huffs moest ruimen . Geduurende eene zw re ziekte h rs Egtgenoots, w s zy hem zel~den g n zien, en h dt geene bezorgdheid ltoos l ten blyken .
Zy z t, onder bet leezen v n een Rom n, to fchreijen , op den
eigen d g d t de ziekte een keer flondt to neemen, door een geweldige kborts, en de Geneesheer zyn toell nd voor zeer twyfelHerfleld zyngtig, zo niet w nhoopig, verkl rd b dt .
de, w s by, op h r r d, eene Reis n de Oest-Indien g n
doen, op hunne middelen to verbeteren . Met veel ndoening
n to
n m by v n h r ffcheid ; m r zy w s bezig met zich
kleeden, om Me ;uffrouw sIDDOAS in CQliston to zien fpeelen, en
kon onmogelyk veel tyds fpillen in bet neemen v n een plegtig
ffcheid ; lets 't geen zy boven lle dingen wr kte . Doch, then
zelfden vond viel zy in Schouwburg in zwym, toen Mejuffrouw
SIDDONS eerst to voorfchyn tr dt . en eer die Tooneelfpeelfler
nog een enkel woord gefprooken h dt .
H r M n h dt twee rtige kleine Jongens onder h r opzigt
gel ten . Die Kn pjes w ren gez~~nd, leevendig, fpeelziek, en
m kten menigm l een geweld in huis, 't welk zy niet kon verdr gen, dewyl zy bezig w s om eene Hoofdrol to leeren in
een Treurfpel, 't welk op eene Lief hebbery-Tooneel, v n eet¢
Beer , die 't zelve op zyne kosten , tot eigen verm k, h dc
BELINDA bedoen verv rdigen , zou vertoond worden.
floot
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foot d rotn h re Jongens in een Kostfchool to be1lellen ; en
verkl rde, in lle gezelfch ppen, d t zy her voor een der eerfle
Moedcrlyke Pligten rekende , zorg to dr gen voor de goede
Opvoeding h rer Kinderen, Zy beftelde op de School , d t do
Kinderen op Zond g, en ndere Verlofd gen, d r zouden blyven, en niet t'huis komen voor de wederkomst v n hun V der.
Th ns h dt zy een nieuw Treurfpel onder h nden, onder den
Tytel, v n de Bedroefde Moeder, of de youw ffeduu'e .
Schoon zy niet zeer op h r M n gefteld w s , die een een .
vouwdig goed Ch r cter bez c , doch geheel ontbloot v n die
A ndoenlykheid, w rin zyne Vrouw zo veel ftelde ; fchoon zy
geen genoegen fchiep in h re Kinderen , h r zo hinderlyk in
bet voortzetten h rer lief hehberyen, d gt ik nogth ns, d t BEndoenlykheids fpr k over Onheilen,
LINDA, die met zo veel
over Goedd digheid, over Menschlykheid, over Liefde, en
Medelyden betoonde met een Diertje w rop men tr pt, niet
d te ryklyk de mildd dige h nd zou openen voor lle h re
Medemenfchen, die in druk h re hulp en byft nd verzogten .
Doch hierin w s ik ook grootlyks misnomen. Een Werkm n,
n n h r huis bezig, viel v n een flelling drie verdiepingen
hoog, en br k zyn been . De Voorbyg ngers n men hem op,
klopten n de deur, en verzogten d t by binnen gel ten mogt
worden, tot men om een Wondheeler zou gezonden hebben ;
doch ik hoorde h r, op den ftoep gekomen, met eene fleet die
n 't einde v n de fir t gehoord kon worden , verkl ren :
• Hy z l bier niet ingebr gt worden . Wy zouden grooten over• l st d rv n hebben. Breng hem terflond n 't G sthuis ; fluit
• de deur JAN! hoorje JAN!"
De voorbyg ngers , om
geen tyd to verzuimen, br gten den ongelukkigen in her r ste
Bierhuis, w r de Kroegem n, met een kroes Bier in de h nd,
en een Diets beduidende vloek, zeide : „ L t hem binnen ko• men ! by is welkom ; bier jy , leg hem in myn eigen bed ;
„ by z l her noodige hebben ; bet lt by my niet , by is tog
• ongelukkig, her z l my niet deeren . ICom l ten wy eens
• drinken op zyn fpoedig herftAl Arme K rel! 1k wed d t by
• Vrouw en Kinderen heeft, en d t zy gebrek zullen lyden tot
• by weder uitg n en werken k n. Ook voor deezen moet
• gezorgd worden, ik z l her n myn v st gezelfch p zeggen,
• 't beft t uit welmeenende Lieden, ik weet, zy zullen tot
• dit onderhoud intekenen ."
't W s w r , de M n b d, gelyk deeze hupfche M n giste ,
Wyf en Kinderen, 's Anderen de gs 's morgens vervoegde by
zich n 't huis v n BELINDA test een Verzoekfchrift, zeer h rt .
roerende opgefleld door een Regtsgeleerden, die zelve nooit iets
g f. BELINDA h dt n n h re Dienstboden l st gegeeven, om in
die week, ls 'er iem nd kw m, to zeggen, d t zy Diet t'huis
w s . In de d d, zy h d to gewigtige bezigheden om zich to
l ten flooren ; w nt zy w s n 't fchryve v n een Treurz ng op
eels
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een geflorven Schoothondje, en v n voorneemen, om h r Ver+
toog n de Hertoginne, over de ougelegenheden w rin zicb do
rme Werklieden bevonden, of to fchryven .
Met deeze onderrigtingen w s ik to over vold n , en begon
myue hoog gting en eerbied to verliezen voor D mes en Heerett
v n eene overdreevene A ndoenlykheid, en die, by de minfle
gelegenheden , zulk eene m te v n Sentimenteelheid betoonen ,
d t elk zich des verwondere . l k flelde voor ze,,er v st, d t 'er
meer gezond Verfl nd, en w re Goedh rtigheid, by de c envoudi.
ge moederlyke Huisvrouw, die zich niet verheven w
nt boven
filet w rueemen v n h re huislyke pligten ; en by den eenvou.
digen, geen gerugts m kenden br ven M n, gevonden words,
cl n, over 't lgemeen , by die hoog opgeevers v n flerke Gemoeds ndoeningen, en Heeds den mood vol hebben v n fyuer
gevoel d n men befpeurt by nderen, die voorts met hun, ii;
s ng, middelen, etc opvoeding, gelyk fl n,

ZEDELYKE BEDEN$INGEN,

De

ndoeningen der Jeugd zyn zeer verfchillende v n die der
volw sfen J ren ; en de ndoeningen der Ouden verfchit.
ien we r oneindig v n die beiden .
In de Jeugd werkt do
Ziel lleen door het gevoel, door de Zinttiigen ontv ngen, d t
m kt op h r den flerkflen indruk,, en hoe meer deze door
ver nderingen fgewisfeld word, des to gevoeliger zyn de
n.
doeningen . - De Volw sfen, J ren , wel opgeleid , verkiezen
goede orde, en de d ruit ontil nde neigingen, tot eene hebbe .
lykheid gem kt zynde, beminnen een goeden fm k
Het
uitwendige , d t door gevoel op de Ziel werkt , word beredeneerd, en de indrukzels, d ruit geboren, worden eener ernflige
overweging w rdig gefch t. - D n, in den Ouderdom, neetnt
de gevoeligheid f; de indrukzels hebben d n weinig of geene
vermogens meer ; eene koele onverfchilligheid 'verv ngt lle drif=
tige bej ging ;
lles krygt, om zo to fpreken, eene g nsch
ndere ged nte ; de geheele N tuur fchynt to ver nderen ; en de
Mensch word min of meer koel, j oiiverfchillig, voor 411eA w le
hem in zyne Jeugd fterk
ndeed,

JWENG EL WE R K,
TOT FRAAIE LETTEREN, KONSTEN EN AVEETE :iSCIIAPPEN,
li E'TREKKELIK .

VERHANDELING OVER DE SCIIADEL1KIIEID VAN IIRT VERAGTEN VAN GOEDEN RAAD, EN 'T VERS_IIAIPEN VAN
%ELMEENENDE VERDIANING ; N , PIT LELRZAME
VOORBEELDEN AANGE 1'n EZEN .

(k'•c rvo'g v n bl dz . 413 .)

efcliouwden wy onl ngs cenige voorheeldcn der behl gensw rdi ;;fte gevolgen , w,-1'k eke het veriin den v u
B
de wchneenendite r dgeving geh d helsft, nit de vrocgo

loudheid ; wel n , l t ons nu, to flerkere we rlcilonwinge, het oog no g vestigen op l tere tyllen ; die fin ;
gees min trefiend;e voorbeelden hierv, .n c n de h ul zul. ten dczen op dctlte, in do
len geveri .
Men vestige
eerfte pli ts, de
nd gt op h t loud en w y d ver ; .I ., rd
Egypten, tell tyde l,,, (fo ls ontle Vo~lk den urukkendcii
l st v n den divingel nd h r o nict l n ;er torichen lion ;
toen derzeiver fchouderi order hct gew ;gt der h rde liivetny bezwyken moe :tcn, en zy de bitterlte kl ,ten tot
hunnen God in den Hemel zon .icn, hem om hulp t l cekende ; ten erode uitkornst nit i unnen j mmerit.l t , uit
die drnkkendlic Sl verny, to eri tlgen, - By dit Volk, bet
Volk v n Isr ; l , zulien wy de door
ndfte v oorbcel .l c .I
v n het verfin den v n den besten re d, ]let ver gten d ,-, r
heilz mfte , der weltnccnendf-- verm nin ;;en c nlu(l ul .
Voorbeclden, die ons overtuigend zullen doer zien, well, c!
bekl gelyke gevolgen dusd nig een gedr g n zich licep2°n .
Isr el kl gde n God, - -- de A!m gtige hoort h t c,e .
roep zyns Volks, zyne m gtige h )nd zend pulp nit de
lloogte, die de knellende b nden der Sl verny verbruekt .
nt l v n de
I-Iy voert hen , n bet verrigten v n een
verb zentittle, v n de ontzettendl'e, Wondercn, uit het Sl venhuis v n Egypten ; fpyst hen in de 1Vildernisfen ;
leid hen , door eene woesteny , ne r bet L nd 1iunn,.n
V deren toe, ;ezegd ; - een L nd vlocijende v n "Iii:k
en I- lonig, - v n li s rykelvk vourzicn, u r but vette
K lm n , om hetzelve erielyic to bezitten , up d t ork
I 'll 1?
'tENG . 17()1 . t*O . iLz .
Ill" ; -
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hunne kinderen, hunne l te n komelingen hetgelve zouden
bewoonen ; mits zy luisterden n r de flem v n huuneu
God, en gehoorz mden
n de bevelen,
n den r d
v n hunnen getrouwen, v n hunnen wyzen, v n hunnen
kloeken Leidsm n, Mozes, en niet fweken v n de bevelen hun v n God door hem gegeven .
W t is bier v n 't gevolg ? Gehoorz mt Isr el n de
fiem v n zynen Hcere --n de bevelen v n zynen
God?
Luistert J kobs N gefl gt n r den wyzen en
verfi ndigen r d v n zynen voorzigtigen, v n zynen getrouwen , Leidsm n? , Gehoorz mt bet n zyne verm nende bevelen ?
Wel verre v n d r ! Schoon Isr cl overtuigd w s , d t Mozes, op Godlyk bevel, hen
wonderd dig uit bet L nd der dienstb rheid gebr gt, en
in vryheid her&eld, h d ;
fchoon de wonderd dige red .
ding nit Egypten , de verb zende uitvoering uit bet zel.
v e , en de verlosfing v n deszelfs verhitten vervolger,
hun de overtuigendfie bGwyzen opleverde, d t de Alm gtige met hun, en hun Befchermer,w s ; -- bet h d echter
den rechten invloed niet op hun gedr g .
W nt ziet!
N uwlyks w ren zy door de lm gtige
de fierke ,
h nd v n hunnen Verlosfer,
v n J kobs God, bet
geweld v n hunnen bloeddorfiigen Vervolger, ontkomen : -N uwlyks w ren zy door het midden der Zee, (0 ' verb zende Alm gt!) die lle hunne Vy nden en Vervolgers b d verzwolgen, heen gevoerd , en in veiligheid gebr gt :
N uwlyks h dden zy het Diensthuis v n Egypten verl ten,
en in de Woestyn voet n L nd gezet, of, zie d r! zy
v llen, ls riekten zy nog de Vleeschpotten, en bet Wildbr d,v n Egypten, zy v llen moedeloos n 't kl gen, en
verwyten hunnen grooten Verlosfer, d t Hy hen gevoerd
heeft in een woest L nd, w r ze v n honger verg n, en
v n dorst verfm gten ;
zy h ken om wec r to keeren
n r d t L nd, w r hunne buiken vet gemest w ren met
Vleesch en ilerleie lekkernyen ; zich verbeeldende nog het
prikkelend Wildbr d, en de geurigfie Spyzen, ld r to
fm ken .
N uwlyks w ren zy nit de h rde dienstb rheid , voor hun zo ondr gelyk , en w rover ze zo
zw re kl gteii h dden uitgeboezemd, verlost ; n uwlyks
den gewisfen onderg ng ontkomen, of, zie d r! zy vergten , zy verfin den lien goedcn r d , en weigeren to
luisteren n r de getrouwe verm ningen .
D n, welke
w ren de gevolgen v n hun verkeerd gedr g
v n hun
fnood befi n , w rmede zy , geduurende den tyd v n
veer-
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veertig j ren , die ze zwervende in de Woestyn door .
br gten , bleven volh rden ; des God kl gde , zo l ng
over bun verdriet geh d to hebbetl ?
W s bet gevoig v n bet verim den v n zo vele trouwh rtige en heilz me verm ningen ; -- v n bet niet in
gt nemen v n de oprechtfle, de ongeveindfte, r dgevinv n bet fl uw gedenken
gen ;
n , of bet geheel
veron gtz men v n, zo vele Wonderen, door de H nd des
Alm gtigen , ter hunner redding uitgev ren , ter hunner
behoudenisfe gewrogt ; --- v ts llet ond nkb r be ntwor
den n zo vele onw rdeerb re gunstbewyzen ;
w ren , zeg ik , de treurige gevolgen v n dit lles niet, voor
de gehele N tie, -- ten hoogfle bekl gensw rdig! Zulk
een fch ndelyk, zulk een fnood, gedr g fleept, voorw r,
niets minder met zich, d t d t die b lflurige Isr eliten gins
en herw rds moesten zwerven , door de dorre en z ndige Wildernisfen v n bet woest Ar bi n .
En hoe
dikwerf wierden zy, in deze b rre %Voesteny, flrenglyk
getugtigd, door de il nde h nd der getergde Godheid?
The v k h dden zy , met onoverkomeiyke r mpen, wegens hunne murmureringen, geduurende hun omzwerven,
op de zigtb rfle wyze to worftelen ? Hoe menigm leit
wierden zy met r mp op r mp, met wederw rdigheid op
wederw rdiglieid, bezogt? Moest hen dit niet tot n den.
ken brengen ? -- M r peen! D t lles w s to vergeefs ! Dit h rdnekkig Volk, d t n r geene verm ningen luisterde , w s ook niet to beteugelen, door de gedugtfle flr fgerigten . Noch zegeningen , noch oordelen , w ren in
fl t , om hen to bep len, by hunne onvermydelyke verpligtingen . Hun w ngedr g, hun muitzugt, hunne murmureringen , m kter, den getrouwen Leidsm n , Mozes,
zo moedeloos, d t by, hoe z gtmoedig nders, zichzelHunne fnoode Afgoven met ltoos meester bleve .
dery vervoerde hem tot zulk eene woede, d t by de T felen der Vet, onmiddelyk v n God ontv ngen, voor het
J dit Volk,
ngezigte v n g nsch Isr el vergruisde .
hoc zeer door de zigtb rfle bewyzen, en de gedugtfle
tekens , overtuigd , d t de Allerhoogfte hem tot bun gezonden h d, en by oiet nders d n de uitvoerder der bevelen v n zyiien grooten Koningg, v n den Alm gtigen zelven, w s, -- wederflreefde hem nogth ns geduurig ; en
hun euvelmoed br gt hem, ten l tfle, tot een foort v n
vertwyfeling, die hem tot eene w nhopige d d deed overfl n ; w r over God zyn regtv rdig ongenoegen toonde,
14h s
en
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en die de oorz k w s , d t by zyne Voeten niet in bet
beloofde L nd, in K m n , gezet heeft ; m r in de Woestyn is gettorven . En dit, dit w s ook bet treurig gevolg
voor ver bet grootlte decl v n bet g nsch Isr el, d t nit
Ilgvpten getogen w s . Alle die genen, welken toen den
ouderdom v n twintig j ren bereikten , zyn in de Woesteny gctorven ; d r vonden zy lien hun gr f. V n de,
buiten de minderj rigen, en de Leviten, 6co,ooo getelde
ziclen, die uit Egypten uitgetoogen w ren, bereikten ilegts
twee Perfoonen, C leb en Jofu , het beloofde L nd, bet
vette K n n . V n de 6oo,o o Menfchen w ren 'er, n
verloop v n veertig j ren, ilegts twee overig ; lle de nderen w ren , binnen zo korten tyd, in de Woestyn omgekomen . Een g nsch nieuw Gell gt beerft bet L nd n
Abr h ms Kroost belr-)ofd ; oni d t hunne V ders den
I.otsfteen hunnes heils verl ten h dden . „ W nt , zo
• w r chtig ls ik love ! (h d de Heere gefproken, )
• indien ik ulieden zo nict en doe, gelyk ls gy in myne
• ooren gefproken hebt . Uwe doode Ligh men zullen
• in deze Woestynen v llen, en lle owe getelden, n r
• uw geheel gct l, v n twintig j ren oud en d r boven,
~, gy die tegen my gemurmureerd hebt ; zo gy in d t
• L nd komt, over het welk ik myne h nd opgeheven
• hebbe, d t ik u d r in zoude doen woonen, beh lven
• C leb, de Zoon v n Jephunne, en Jofu , de Zoon v n
Nun!"
Ziet d r de gevolgen v n Isr Cis fnood
gedr g, v n bet verw rloozeu der beste bevelen!
Dit Volk intusfchen w s , om der Voorv deren wille,
ls fkomftig uit Abr h m , Iz iik en J cob, bet geliefde
Volk v n God . fly h d bet uit lle N tien , nit lle Gefl gten, v n den A rdbodem uitverkoren . „IIy tog m kte
,, n J cob zyne Wetten, en n Isr el zyne Inzettingen ,
,, bekend, zo ls fly
n geen Volk op de g nfche We• reld deed ." Door een plegtig verbond in de Woes,,
tyne , h d by zich reeds n bet zelve verbonden ;
d r h d fly , door gedugte tekenen , bet zelve fgezonderd ; en l in op de plegtigfle wyze verkl rd : „ Ik beu
„ de Heere , owe God, die u uit Egyptenl nd, uit den
~, Diensthuize, uitgeleid hebbe ." N veertig j ren
omzwervens in de b rre Wildernisfen, brengt by ook bet
jonger Gell gt, n d t by bet ouder regtm tig h d doer
omkomen , door eene onweerft nbre m gt, in bet L nd
in bet L nd n hen beloofd, en
hunner V deren,
reeds voor veele j ren n het Z d v n Abr h m toegezegd .
Nu
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Nu moet lles voor Isr.O^bukken .
Geen Wonder!
De m gtige h nd v n hwi ;i God befchikt hun Heil ;
zy overwinnen w r ze verfchyncn ; en wie hen teen
Zy overwinnen , en g nsch
trekt word verfl gen :
K n n word bun, n r Gods be'ofte, ten oigendom . -,By ldien zy nu voorts getrouw gebleven w ren n hunne
beloften, plegtig n Horeb ged n, hun God, do onver .
nderlyk getrouwe , zou hen niet verl ten, m r gerigte,
en hell, befchikt hebben , tcgen rile Volken der A rde,
D n, zy wierden wel r s ontronw,--- en verheton hunnet
Alw gtigen Redder ; het geen veroorz kte, d t God huu
met zyne Str fgerigten moest bezoeken ; des Fly toeliet,
d t m gtige, gewcldige, Volken, op lsr cl nviclen, cu
bet zelve zeer ben uwden . --- Zy h dden , in pl nts
v n to luisteren n r de 11,2m des Verm rers, in ficje v n
zich n r hunne verbintenis to gedr gen, en hunnen pligt
to betr gten, welken zy n llunncn I-1cer en Koning vcrfchuldigd w rm, hunne wehlocu0cr en God, door wien
ze verlost w ren, verfn . d .
Eeri ng fl n ze opentn 't muitcn tegen den A llcrhongften : --- zy welyk
derftreven den Rigter , well- hen beltiert, in pl nts v n
cenen honing , in den n tn v n God zclveu : -- zy
verzetten zich tegen don besten en hr flten IM in ;
cn murmureeren tegen S muel ; dien God tot hunnen Rig
ter gefteld h d : -- zy weigeren l nger v n horn geregeerd to worden, en eifchcn Len Boning, gelvvk ndere
Volken met lien luister pr len .
Oi ! Verd v sd Isr el! gewillig fmeed gy do Ketens der Sl verny voor uwe
vrye h lzen! ---- Onzinnige S tie! die zelve het juh v n
dienstb rbeid op uwen nek neemt : -- wel dr zult gy
gebukt g n, en voor uwe dryvers, 21s de dienstb rfle
Sl ved , in het ftof nederkniclen . Wispelturig , verh rd.
en trouwloos Joodendom ! --- Hoe onbezonnen fl t gy
de heilz mfte r dgevingcn in den wind! Hoe kunt gy,
tegen den besten r d n, doldriftig doordruifchen, o nbefch .m d in owe buiteol'poorige eilchen volh rden, en bly9
ven verkiezen, het g cn tot uw eigen verdorf fIrekt! -Doldriftig en onbefi :h md Gell gt ! to h t , hel s ! to
l t, zult gy u over uwe dw shedcn bokl gen !
Gy
begeert en wilt eeuen honing hebben . ---- Do l ne getergde Godheid word uwe rebelleringen en murmureringen
tegen hem moede :
de l ngmocdigheid des A.bn gtigen is ten einde : --- zyn regtv roige Toorn begins to
ontvf mmen ;
En , zie d r ! „ Fly fc;henkt Isr el
I-1 h 3
, ee;4
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,, eenen Boning in zynen Toorn !" -- Welke zullen, 6
Isr el ! de gevolgen uwer f zende uitzinnigheid zyn ? At
r s z l de bekl gelyke uitkomst leeren, d t gy u deze on .
gelukkige dw sheden euwig zult hebben to bekl gen!
Eene volgende befchouwing der lotgev llen v n dit Volk
g l ons duidelyk doen zien , hoe de eene dw sheid de
sndere voortbr gt ; en hoe de Joodfche N tie telkens v n
kw d tot erger voortfloeg . 't Z l niet noodig zyn hiertoe op lle byzonderheden fi n to blyven ; w rdoor wy
ook to wydloopig zouden worden . Genoeg z l bet zyn,
liet oog to vestigen, op de drie merkw rdigfle lotgev llen dozes Volks, w rin,bet boven l de treurige gevolgen
v n bun verkeerd befl n ondervonden heeft : het welk
her onderwerp onzer volgende Befpiegelingen z l zyn .
C . V, D . G,
DE VERANDERING DER LUCHT BY DE ADENIIAALING,
EN DE V00RTBRENGING DER DIRRLYKE WAR9ITE, ONTVOUwD, door G . SCHUTTE, Med. DoOI . teAnfierd m.

D

r is mogelyk geen fink in de geheele N tuurkunde, w rop de Geleerden zich meerder hebben fgefloofd, d n op bet onderzoek, w t nut de Adcmh ling
deed voor het dierlyke leven . V n de vroegfle tyden f,
v n de tyden v n Empedocles en Ari/toteles, tot op die
v n Boerh ve toe, hebben duizenden to vergeefs getr cht
dit r dzel op to losfen, en het zoude noch onder de ver'borgenheden der Weetenfch ppen bebooren , h d hierin
niet de Scheikunde op bet onverw gtst de Geneeskurde
voorgelicht . De ontdekking der Kunstluchten, door den
Beer Priestley, en de hier uit ontfl ne verbetering der
tegenwoordige Scheikunde, hebben ook ten deezen opzichte ten licht verflireid , d t dit to vooren geheel en l
,duister fluk , th ns , zo l niet volkomen, ten Ininflen
-merkelyk opgehelderd heeft . Wy kunnen d rom niet n D ten onzen L ndgenooten lets over bet nut der Ademh ling mede to deelen ; met geen nder oogmerk, d n orn
p n to toonen, w t groote invloed de tegenwoordige Scheikunde op de Genceskunde heeft, en om h r, f ngs deezen weg,
n to fpooren tot beoeffening eener Weeten('ch p, die, vroeg of l t, een der voorn mfle brounen
worden z l , w ruit men de kenuis v n bet Dierlyke Lielde z z l moeten ontleellen,
Trick
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Het is th ns lgemeen bekend, en 11et word door de
Scheikundigen d gelyks proefondervindelyk beweezen, d t
de D mpkring, die on% omringt, en w rin wy leeven,
geenzins een element zy ; m r d t dezelve is te z mengefteld uit twee geheel en l tegenitrydige Luchtvormige
Vloeiftoffen, w rv n de eene de eigenfch ppen bezit v n
bet vuur fieviger to doen br ndcn, een k rs helderer to
doer vl mmen, en, voorn mentlyk, om bet dierlyke leven to onderhouden ; de ndere, d rentegen, bet br n .
dend vuur en de vl mmende k rs oogenblikkelyk uitdooft,
en bet dierlyke ]even
nflonds doet ophouden . Deeze
twee Luchtvormige Vloeiftoflen , w rv n wy de eerfte
de Levenslucht , de tweede, uit hoofde zyner doodende
eigenfch p, de doodende Lucht noemen zullen, befl n in
den D mpkring in eene zo verfchillende evenredigheid, d t
met io® deelen D mpkringslucht , 27 deelen Levenslucht, en '3 deelen doodende Lucht, vermengd zyn . Zy
zyn echter niet zod nig vermengd, d t zy nooit v n elk nder kunnen gefcheiden worden . Integendeel, even :s
21le de Lich men in de N tuur, volgen zy de wetten der
Scheikundige verw ndfch p of onderlinge betrekking, zo
fterk, d t, zo zy eenig lich m ntreflen, w r mode zy
in eene n uwere betrekking th n ls met elk nder,zyzich
onderling verl ten, zich met d t lich m vereenigen, en
zich dus volkomen v n elk uder ffcheiden . Op deeze
h re eigenfch p berusten veele verfchynfelen , die wy d gelyks in de N tuur w rneemen, en veele bewerkingen,
die wy voorheen in de Scheikunde -,its onverkl rh r nmerkten, worden bier door in her kl rfte d glicht gefteld ;
zo zien wy, d t de 1\Iet len, w nneer zy door bet vuur tot
een zekere gr d v n w rmte gebr gt worden , meer betrekking, meerder verw ndfch phebn,todLves
lucht, ls deeze tot bet ndere deel der D mpkringslucht
tot de doodende Lucht heeft . V t gebeurt bier door?
De Levenslucht verl t dit ndere deel, en vereenigt zich
met bet Afet l, en dit Met l word bier door tot zyn
ft t v n k lk gebr gt . Stelt men eenige Lich men ,
welke een zuur beginfel by zich hebben, l mede in (lie
gefteldheid, d t zy eene meerdere betrekking tot de Levenslucht hebben, d n deeze tot de doodende Lucht heeft,
w rmede by vereenigd w s, zo trekkeu deeze Lich men
de Levenslucht
n , en zy ver nderen hierdoor in zuur
Door deeze eigenfch p is bet, d t de Fr nfchc Scheikuncligen de Levenslucht g r oxigene, een Criekfche be,i H 11 4
mill-,
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mini , wclke zuiirm kend , zuurteelend betekent , ge .
noemd hebben . Op deeze wvze m ken wy th ns uit de
Zw vel, nit de Phosphorus, door ze to verbr nden en met
de Levenslueht in
nr king to brengen , Vitriooi- en
Phosphoruszuur ; on dezelfde wv e kunncn wy ons ook
voorzien v n de w ste Lucht, die niets igders is d n ten
zutn• in eene Luchtvormige ged nte ; by dit l tfte zuur
m icrcn wy ecliter r nch ecn oogenblik ftilft n, om d t
bet zelve by de Adcnih cing eeneu zo voorn meu rol
fpeelt. Men hceft gezien, d t, w nneer men in eene ze1:e-e hoeveclheid Levenslucht, pen bep ld gewicht houtskoil l t br nden, de ;.nivere Lucht tot w ste Lucht vernderd word, on teVVc,ms zu vecl v n gewicht toeneemt, ls
bet gewiclit der kool, die by deeze bcwerkin ,,cheel en
l verdwynt, Lc .ir nco heel t. Men heeft wyders opgenierkt, d t deeze ;.citde zclftt ndi heid, welke bet weezrn
der kool uitm kt . d1 for het iT,eheele Pf nteuryk verfpreid
s, en nien heci't bcflootcn , d t deeze f 1o1' cen der voorw
n nifte belllnddeelen der Lich men uitm kte , zo d t
men, w r nicn v s-, Lucht ontmoette , deeze kool vereen'gd met Levcnslucht nmerkte .
Ik keer weder to z k, en herh le, d t, w nneer de
D mpl,ringslueht Lich men ntreft, w rmede zy meerder'e betrekkiuig heeft , cl n 'er ouderling tusichen zyne deelen
fond grypt, deeze deelen elk nder verl ten , en zich veree .
nigen JIM d it Lich m , w rmede zy in eene zo n uwe
bctrekkinz ft n . 6~' mieer nu , by de Adenih lin , de D wp1,ringsluclit in
tr fking gcbr gt word met het bleed, zo
is de betrekking tnsichen zv t eene deel de Leeevenslncht en
bet bleed ~renter , d n 'er w s tthfchen de Levensiucht en
tie duodende Lticlit ; d lrdonr verl t deeze Levensl cht de
doo',ende Ltmcht,en vereenigt rich met het blood .
1?. ~cii dit bloied . d,-or het geheele Lich m omgevoerd zynde, rioei,t flu wederoni door de Longen been dringen, om
ne r het Linkerh r t, en v nde r door het Qeheele Lich m,
to loopen . Het w s in deezen doortocht fterk hezw ngerd
zeworden met (lie zelLle Itoile, tveike ik zo even zeide, d t
bet weezen der 119wtskonl uitm kte, en d t cen voorn m
befi nddecl v n bet Pl nteuryk w s ; hierdoor moest het d n
r tuuriyk -,ebeuren, fl t de Leevcnsfucht zich met deeze
koolilof verceiiigde, cii met dezelve de zogen mnde v ste
L ucht . of . c m met de hedcnd gfcheScheilkundigen to fpreeken, het Kooizuur uitm' ktc .
Is di, zo, d n nioct ock ue uitgeiidemde Lticlit uiet lleen
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bet eerie beft nddeel der D mpkringslucht, de doodende
Lucht, bev tten ; m r d n moet 'er met deeze doodende
Lucht eene zekere hoeveelheid v ste Lucht vermengd weezen . En dit hebben de Proeven, met de uitgeii iemdo Lucht,
ten then einde opzettelyk genomen,
ileruvejtuigendst be; t v n de 100 deeweezen ; men heeft nit dez4lte gcleerd.
len uitge demde Lucht , 'er fteetls 1^ of 1,3 d- .olen w ste
Lucht w ren, die lle eioenf t npen hez t en lle overeenkomSt h d met de v ste Lucht, die op ndere wyzen verkreegen w s .
D n cene zod nime ovcr .c, nP v n twee zelffl ndighcden
tot een Lich m, gelyk v n die Koolflof e n de Leevenslucht
tot v st,-- Lucht, h ll Been pl ts hebben, of 'er moct in de
gr den v n w rmte y in deeze Lich nten eene wezeooiyke
ver nuering gebooren worden . Deeze fwfiing z ' to ;eo r s
genoeg bev tten, indien men de volgende cig_,l fci: ppen
der w rmte liechts in opmerking neeint . Alle Lich men
hebben cene cekcre hoev_,elheid w rmte (*), weike zo
zeer tot h re gedn nte behoort , d t, w otneer deceive
merkelyk vermeerdert of verntiu,"ert, deeze L cli mcn v n
ged nte ver nderen, en v u v stheid tot vioeib rhei 1,
v n vloeib rheid tot Luchtvormigheid, overg,
n, of, omgekeerd, v n Luclitvormige, tiloei,t, re, v n vlocth nre tot
v ste Lich men worden .
Zo zict men ys, door vermeerdering v n w rmte, tot w ter, w ter, door vermeerdering v n w rmte, tot d mp, overg n , en, door vermindering v n w rmte, k n d mp tot w ter, w ter tot ys,
worden. Deeze w rmte noemt men v ste w rmte, om d t
ze in de Lich nten, zo l ng zy niet v n fl t ver nderen, v st
nweezig blyft ; m r ver ndercn deeze Lich men v n f. t, en worden zy, v nLuchtvorntig,vloetb r
of v st, d n verl t deeze w rmte de Lich nten, ell zy
word gezegd vry to zyn . Nu hebben wile Lich men, in
b ren uitgebreidflen it t, den grootilen tr p v n w rmte ;
ver(*) Zeer oneigen gebruik ik bier bet woord w rtnte . W rmte is de gew rtvordtng, vcroorz kt door eel bcginfel , d t in
lle Lich men nicer of tnin
nweezig is, en d t, tot eenc zekere hoeveelheid opgehoopt , by ons de gew :rwording v n
w rmte doet ontfl n . Ik h d he zelve d rom bet u•ermmee.
lend bcdi.2fel moeten nnemen . Gin echter lie omfl gtigheid v n
woorden voor t komcn , heb ik my liever by onze oude
fpreekwyze wi'.len houdcn, en cht e h t gcnoe,g, nu ik den
jui tcn vin v n bet woord
nbcre :,e n hek .
J1 h

tog toe niet
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verminderen zy in uitgebreidheid, zo verminderen zy oek
in w rmte, of liever, zy kunnen lle h re w rmte niet
in zich bellooten houden, zy l ten ze d rom los, en
n ndere Lich men, die in de n buurfch p
deelen ze
zyn, mede . Dit gebeurt ook by de Ademh ling . W nneer de Levenslucht zich met de Koolftof vereenigt , en
met dezelve de v ste Lucht m kt, verliest de Levens,
lucht veel v n zyne uitgebreidheid,zy befl t nu m r Ode
v n de pl ts, die zy to vooren h d ingenomen, zy verliest dus nu 4de v n h re uitgebreidheid, zy k n d roni
niet meer lle die w rmte in zich beflooten houden , di
zy to vooren in zich geketend hield ; deeze w rmte worn
d rdoor, v n v ste w rmte tot vrye w rmte, gem kt , en
k n zich, met lle de in de n buurfch p zynde Lich •
men vereenigen ; zy vereenigt zich d rom met het
bloed, en geeft n bet zelve die gr d v n w rmte, die
'er v n de Levenslucht, by zyne ver ndering tot v ste
Lucht, w s vry geworden . Dit bloed, d t nu nfl;onds
door bet geheele Lich m fl: t been to ftroomen, deelt
ztu ook, op zyn beurt, zyne vrye w rmte n die deelen,
welke bet voorby loopt , mede , en onderhoud ldus
die gelyke gr d v n dezelve , die 'er, tot inft ndhou.
ding v n bet Dierlyk Leven, benoodigd w s .
Op deeze eenvouwige wyze k n men nu bet werk der
Ademh ling, en de noodz kelykheid die 'er w s voor
de Dieren met w rm bloed bedeeld, om n mentlyk deeze
nr king met de D mpvloeiftof in eene onmiddelyke
kringslucht to brengen, verkl ren . Zy moesten door de
Longen v n eene ftoffe gezuiverd worden , die h r door de
fpyzen w s medegedeeld, en die voor den omloop v n bet
bloed zeer fch delyk w s, terwyl'er,door, de wyze,w rop
deeze ontl sting gebeurde, zo veel w rmte
n h r wierd
gegeeven , ls zy tot de inft ndhouding v n b r ]even nodig h dden . 'Er zyn echter N tuurkundigen . die meenen ,
d t 'er by de Ademh ling meer gebeurt . De Heer Girt nner is v n gevoelen, en by heeft getr cht dit met proeven to it ven, d t 'er ook Levenslucht in bet bloed wierd
opgeflorpt ; zo deeze ftelling doorg t . k n men zeker oneindig meer verfchynfelen der Dierlyke 1-luisliouding verkl ren, d n w nneer wy lleen de ontl stin ;; der Koolftof nfeemen ; loch lzo deeze proeven dit met volkomen fchy,
nen to bewyzen, en dezelve even zo wel nit onze Theorie
kunnen ontvouwd worden, zo kunnen wy deeze ftelling tot
nneemen , voor l eer dit door n dere proefnee-
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neemingen k1 rder bevestigd is . Mogelyk zullen wy, in
het vervolg, dit gevoelen v n den Heer Girt nner, ls ook
zyne geheele Theorie over de irrit biliteit, n der n onze
Leezers mededeelen . Th ns zullen wy niets nders nneeinen, ls d t by de Ademh ling bet bloed v n de Koolftof
gezuiverd word, en d t door deeze zuivering de Dierlyke
V rmte word voortgebr gt.
W t ver nderingen onderg nt nu bet bloed door deeze
outl sting v n Koolftof? De Scheikundige proeven hebben
geleerd , d t bet bier door rooder v n kleur word, d t
&et zyne co gul biliteit merkelyk verliest , d t bet dunner is,
en d t bet de gevoelige vezels meerder prikkelt . Deeze ei.
genfch ppen m ken bet gewis meer gefchikt voor den omloop , en geeven
n bet zelve d t vermogen, zonder welk
Been Dierlyk Leven k n onderhouden worden . Doch, gelyk de geheele N tuur in een zeker evenwicht , en in een
juiste h rmonic v n lle zyne deelen,,beh t, zo is bet ook
ten deezen opzichte geleegen ; word 'er to veel Koolftof
v n bet bloed ontl st, icts d t, door de vermeerderde proportie v n Levenslucht tot doodende Lucht, n tuurlyk,
gebeuren moet, d n prikkelt bet zelve to veel de gevoelige
vezel, en bet is l to gefchikt voor den omloop ; bet ftroomt
nu met een meer d n behoorlyke kr cht door de v ten
been, en bet zoude den Mensch blootftellen n lle de
gevolgen, die nit eenen vermeerderden omloop v n bet Wed
n tuurlyk voortvloeijen moeten .
Zo men nu deeze eenvouwige verkl ring eens tot het
Theoretifche en Pr ctifche gedeelte der Geneeskunde wil
overbrengen , hoe veele verfchynfelen zullen wy d n niet
volkomen oplosfen kunnen , die voor ons to vooren -eheel duister w ren ! W t nuttige Pr ctifche Leeringen
zullen wy hieruit niet kunnen fleiden ! L ngs w t zekeren weg Sullen wy niet geleid worden, om, voor l in de
Borstziektcn, onzen Lyderen een gefchikte Lucht to doen
in demen! Ik k n th ns by dit lles niet ftilft n, m r,
w nneer ik over de Theorie v n Girt nner n der h ndele,
z l ik eenige Geneeskundige gevolgtrekkingen uit deeze
Leer fleiden . Voor deeze keer z l bet my genoeg zyn,
indien ik n myne L ndgenooten bet nut ngetoond heb,
d t 'er voor ieder Artz uit de beoeflening der Hedend gfche Scheikunde ontft n moct .
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CNTDEKT BRDROG WEGENS DEN ZOGENAAMDEN PIERRE
DU SOLEIL, OF ZONNESTEEN . In eenen Brieve v n den
Heer DE SAUSSURE . den Zoon, n den Heere DE LA
METHERIE .
(3tourc l de Phyfigttc.)

BIYN HFER

1

k z l gebruik m ktn v n een zonderlin, verfchynzel,
't welk een kunflige z menvoeging, die, zo ik geloof,
niet bckend is, my nbiedt, onm to toonen, d t men niet
tc zeer op zyne hoede k n wezen tegen voorgewende
Nieuwigheden in de N tuurlykc Historie, die zekere Kooplicden, in llelffloflen, ons menigm l to koop n nbieden .
't Is weinig d gen geleden, d t een deezer Kooplieden,
voor cen vry hoogen prys,
n een Liefhebber een witten ondoorzigtigen Steen verkogt, opmerkensw rdig door
deszelfs eigenfch p v n, ( ls men denzelven l ngz m in
cen lepel w rm m kte) de k1tur en de doorfchynendheid
v n de fchoonfle Top tz to verkrygen . Deeze Steen, in
ged nte en grootte vry gelyk
n c n witte Boon, werd
door den Koopm n Pierre du Soleil , of Zonnefeen , geheeten ; dezelve wend, n r zyn zeggen, in de Z nden v n
Armenie gevonden ; en men kende denzelven
n de
eigenli h p v n over d g doorfchynend, en 's n gts on•
doorfchynend , to weezen , nit hoofde v n de uitwerking die de tegenwo,)rdigheid der Zonneflr len op dien
Steen deeds .
Op den oorfprong v n dit verfchynzel peinzende, viel my
in de ged gten . d t deeze Zonnefeen, veelligt, niets nders
w re d n een Hydrepl ne, doortrokken v n eene zelffl ndigheid 21s W sch, 'r well: de eigenfch p heeft v n, gefmolten, deorfchynend, en geflold, ondoorfchynend , to weezen ; en d t deeze Hydroph ne, dus doortrokken , by het
w rnien eene doorfchvnendheid nn m , om dezelfde reden
d t zy to vooren , bevogtigd wordende , doorfchynend
weed .
lk liet d r op een Hydropli ne in gefmolten M gden\V sch weeken, tot d t die Steen eene volkomene doorfchynendheid h d
ngenomen ; ik n m denzelven d r nit,
iii deed de proeve, en ik h d ecn Steen, volm kt gelyk
?. l
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On then des Koopm ns,die, overtuigd v n zyn bedrog, e
verfleld fl nde, den Steen wedern m voor den koopprys .
Men m g hierby in opmerking neemen, d t een Pyro.
ph ne, in deezer voege toebereid door 't vuur, eene veel
grootere doorfchynendheid verkrygt, d n een Hydroph ne,
v n dezelfde foort, in 't w ter ; dewyl de verkoelende eigenfch p v n bet W sch veel grooter is d n die des W ters .
Indien men wil, d t die Steen , in bet doorfchynend worden,
de kleur v n cen Gren t nneeme, hebbe men flegts l nger
en fterker bet W sch, w rin men den Steen l t weeken,
to verw rmen . Men zou ook, door d t W sch een weinig
to kleuren, den Steen ndere kleuren kunnen doen
uneemen . (*).
(*) In de overzetting v n dit Stukje hebben wy de woorden
ls welbekende Ben mingeu, gebruikt by lien deezer z ken eenigzins kundig ; voor nderetn
merken wy met een kort woord ter ophelderinge n , d t men
door Hydroph ne een Steen verfl t, die, droog zynde, een
donkere kleur heeft, doch, in 't w ter gelegd, doorfchynend
en fchitterend wordt ; en wiens doorfchynendheid ophoudt, ls
men hem nit bet w ter neemt, en fdroogt.
Een Pyroph ne
is een Steen, omtrent welken 't zelfde verfchynzel, door tus .
In 'r lgemeen w rfchenkomst v n vuur, pl ts heefr .
den ze, wegens deeze cigenfch ppen, Ler nderlyke Steenen ge .
heeten . Wie eenig n der berigt, wegens deeze Steenen, begeert, zie bet Vertoog v n den Heer r . HOUTTUYN, over de her.
nderlyke Steenen, Oculus iliundi gen md, en een zeldz me v n
then rt, in de J7erh ndelingen v n de Iloll ndfc' e Ill tfch. der
TVeetenfch ppen to H rlem, XXlle D . Ifie St. bl. 311 .
Hydroph ne en Pyroph ne,

VERSLAG VAN IIET LEEVEN EN DE SCHRIFTEN DES
EERW. RICHARD PRICE, D . D . L . L . D . Lid- v n

de Koninglyke Societeit , en v n de An eric nfche
Philofophifche Societeiten to Boston, en to
Phil delphi .
(Uit bet Eugelsch .)
(Vervol(y en Slot v n bl. 438 .)

n den J re MDCCLVIII, tr dt Dr. PRicE eerst, ls
j een Godgeleerd en Zedekundig Schryver, to voorfchyn,
met de uitgc v n fl Review of the princip l Queftions
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VZRSLAC VAN HET LERVEN , ENZ.

s nd Difficulties in Mor ls ; p rticul rly thofe rel ting re
the Origin l of our Ide s of Virtue, its N ture, Fund t ion
Reference to the Deity, Oblig tion, Subject-m tter, nd
In dit Werk heeft by zich met
S n-tions, 8vo . (*) .
uitlteekende bekw mheid bevlytigd, om de Weetenfch p
der Zedekunde op eenen onw nkelb ren grondil g to bounziene v n dit onderwerp gewen . „ 't Geen by ten
„ zegd heeft ," betuigt een zeer bevoegd Oordeel r, over
dusd nige N fpeuringen, „ z l ltoos hoog gefch t wor,~ den, ls een der flerkile poogingen v n de menschlyke
• Reden, ten voordeele v n bet Stelzel door hem omi ; helsd, ls een ryke fch tk mer v n dierb r onderrigt,
• en ls verdienende gepl tst to worden onder de voorWy
„ n mite voortbrengzels v n deeze foort (t) .
mogen 'er byvoegen , d t niets guniliger k n weezen tot de
ontdekking der w rheid, en gevolglyk, w rdiger ter n volging , d n de groote vlyt, met welken de Schryver betoont
zyn onderwerp doord gt to hebben, en die zedige, opregte zielsgefteltenisfe , welke doorflr lt in elk gedeelte
v n dit gewigtig onderzoek .
In den J re MDCCLXVII, kw men v n hem nit : Four
Difert tions. i . On Providence . 2 . On Pr yer . 3 . On the
Re fons for expecting th t virtuous Men fh l meet fter De th,
in St te of H ppines . 4. On the Import nce of Chrifli nity , the N ture of Hifloric l Evidence , nd Mir cles .
De eerfle deezer Verh ndelingen toont, op de volkomenfle en voldingendfte wyze, den v sten en onomilootelyke
grond, w rop de Leer der Voorzienigheid gevestigd is.
Men zegt misfehien niet to veel, w nneer men beweert, d t
'er geen Werk over dit onderwerp, in 't Engelsch, gevonden
wordt, 't welk bet zelve met zo veel juistheid en n uwkeurigheid, beh n .lelt . In de d d, her is niet wel mogelyk
voor een bevoegd Leezer, deeze Verh ndeling met nd gt
to leezen, zonder bevestigd to worden in de overtuiging v n
de groote w rheid, die de Schryver zoekt to beweeren .
Duidelykheid en flerkte v n bewysredenen m ken de een%
ge verdien1len niet uit . Door dit geheele fluk been, blykt
het, d t by een diepg nd gevoel heeft v n Godsdienhige
W r(*) Eene Derde Uitg ve, verbeterd en vermeerderd net een
Byvoeg7el, behelzende n dere A ntnerki gen , en een Disfert tion on the Being, nd 4ttributes of the Deity, z g bet licht

in

(t)s pr . xtvrls, Funer l dddres.
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W rheden ; by fchryft ls iem nd, die derzelver gewigt
niet lleen bezeft, m r ook 'h rtlyk wenscht, d t zyne
In de tweede
Leezers 'er v n doordrongen worden .
deezer Verh ndelingen wordt de groote Pligt des Gebeds,
en de gewigtige voordeelen , d r n verknogt, op eene
redelyke en kl re wyze opgehelderd en opengelegd . De
twee volgende Verh ndelingen verdienen even zeer de nd gt . Met Un woord, 'er zyn wginige Werken, w rin
Wysbegeerte en Godsvrugt zulk eene gelukkige vereeniging gevormd hebben, ls in deeze uititeekende Verh ndelingen .
Eenigen tyd n d t dezelve het licht z gen, w s de Heer HUMS op een midd gm ltyd, by wyle11 dell Heer MILLAR, BO ekverkooper, met Dr. PRICE ;
Dr. ADAMS, de eerfte die de pen opv tte tegen IIUMr;'s
Proeve over de Wonderwerken , en Dr . DOUGLAS'e
tegenwoordige Bisfchop v n C rlisle , die kortlings gefchreeven h dt The Criterion, or Mir cles ex mined, w ren
mede v n de p rty,
ngelegd op het byzonder verzoek
v n den I-leer HUMI: . In den nv nge, bed nkte de Heer
rump, elk dier Heeren voor de wyze op welke zy tegen
hem gefchreeven h dden ; in bet verder beloop hunner gefprekken, op then d g zeer genoeglyk gefleeten, n m de
Heer xuME, over de Vierde Verh ndeling v n Dr. PRICE
fpreekende, eene gelegenheid w r, om hem in 't byzonder
€e gemoet re voeren : „ Myn fleer! gy hebt my door
bondige bewyzen gedrongen ."

A Free DifcusJion of the Doc't`rines of M teri lism nd
Correfpondence between Dr .
Ph lofophic l Necesfity , in
PRICE nd Dr. PRIESTLEY, 8vo, verfcheen in den J cre

IVIDCCLXXVIII. - Ten opzigte v n deeze Briefwisfeling
nlerken wy lleen n, d t, terwyl de twee Vrienden, by
bet eindigen , bleeken elk by zyn gevoelen to blyven, dezelve cen fchoon en byk ns g deloos voorbeeld oplevert
v n die opregtheid en heuschheid, met welke, volgens de
vreedz me beginzels des Christendoms, Godgeleerde Gefchillen ltoos moesten beh ndeld worden .
Dr . PRICE leverde, in den j re MDCCLXXXVII, Ser-

rnonr on the Chri/li n DoEtrine s received by the different Denomin tions of Chrifli ns : to which re dded Sermons on
the Security nd H ppinef of virtuous Courfe, on the Goodnefs of God, nd on the Refurrec'tion of L z rus, 3vo . --

de Leeriedenen, over de Christlyke Leer, (felt en beweert Dr . PRICE bet Ari nfche gevoelen , wegens bet
Voorbelt
eii de W rdigbeid v n CHRISTUS, en denm
rt
III
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rt zyner Bedieninge ls Z ligtn ker der W ereld, in te.
genk nting v n bet Ath n fi nfche en C lvinififche,
n
den eenen, en bet Socini rJche,
n den nderen, k nt.
1\1 r bet groote Iluk,'t geen by beweerde - (en 't welk blykt
bet hoofdvoorwerp to weezen v n deeze Leerredenen,) is,
n to toonen : „ D t de Christenen, v n lle A nh ngen,
„ boe zeer zy ook met elk nder twisten , of welk eene
„ iirydirheid 'er moge fchynen in hunne gevoelens pl nts
• to hebben, over •: enftemmen in lles w t weezenlyk tot
• bet Christendom behoort, en ten nziene v n l de on• derrigting, welke bet ten oognlerk heeft, mede to deed
,, ]en ."
Pyeh lven de Godgeleerde Werken, dus verre opgeteld,
g f Dr . PRICE eenige enkele Sermons nit, ls : i . Brit in's

H ppinefs nd the proper Improvement of it, 1759 . 2. The
N ture nd the Dignity of the Hum n Soul, 1766 . 3 . The
V nity, Mfery, nd Inf ncy of Knowledge, without fuit ble Pr c ice,1770 . q . . A F st Sermon on ccount of the W r
with Americ ; with rem rks on
P sf ge in the Bifhop of
London's Sermon on Asch Wednesd y, 1779 . 5 . A F st Sermon, t H ckney ,1781 . 6 . The Evidence fur future Period
of Improvement zn the St te of M nkind, nd the Me ns nd
Duty of promoting it , pre ched before the Supporters of the
New Ac demic l Inflitution mong Proteft nt Disfenters,
1707 . 7 . A. Discourfe in the Love of our Country, 1789,
4 IVov . delivered t the Old Yewry , to the Society for commemor ting the Revolution in Gre t Brit in .

In de St tkundige Rekenkunst g f Dr . PRICE eerst, in
't J r MDCCLXXI, in 't lichr, Obferv tions on Reverfco-

n ry P yments, on
dows (*)

Schemes for providing Annuities for WiDit Werk tl.rekte niet lleen tot eer v n Dr . PRI-

CE's VerI nd, In r te(Fens v n zyne Menschlievendheid .
In de n uwkeurigheid zyner berekeningen, in de nd gt
welke dezelve opwekten , en de gting welke zy verwier.
ven, w s bet welv ren v n duizenden betrokken . Veele
Pl ns v n Lyfrenten, en Verzekeringen op Leevens, w xen, ten dien tyde , in veele pl tzen der Hoofdft d gevormd . Het grootlte gedeelte derzelven bewees by d t be,drieglyk en gev rlyk w ren, gegrond op kw lyk begreepe.
ne en p rtydige beginzelen, en zw nger v n de fch delyklIe gevolgen. Veelen dier Societeiten werden, ingevolge
V il
(*) Eene vierde Uitg ve , in twee Deelen, met bygevoegde
A ntekeningen en Proeven, verfcheen in den J re 1783 .
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i,r:tn dit Werk, gefloopt ; en ndere, oorfpronglyk gebbuwd
op billyke beginfelen, kreegcn d ruit weezenlyke verbeteriugen . Dus trokken v n den onvermoeiden en belting .
loozen rbeid eens weld digen M ns, die in zyn k merz t,
en goed deedt, duizenden F milien een onuitfpreekelyk groot
voordecl : ontelb re 1Veduwen en Weezen, die zich zou
den liebben l ten verblinden, door de bodrieglyke Pl ns
v n Onderfl nd, werden verlost v n die rmoede en elende,
w rtoe zy, im 't vervolg, noodwendig zouden hebben
moeten verv llen (*) .
In 't J r MDCCLXXII z g v n Dr . PRICE'S h nd het
licht : .4n Appe l to the Public on rite fubje6l of the N tion l
Debt, 8vo . Dit Work zetVe by vorrt in The St te of the

Public Debts nd Fin nces, t figning the Prelimin ry Articles of Pe ce in .7 nu ry 178 ; ; with Pl n fur r fng Money
by Public Lo ns, nd for redeeming the Public Debts, Svo .In deeze CVerkjes vestigtle hy, met cone buiteu gewoone
nd gt der N tie
m te v n vernuft en bekw mheid, de
op het grout St tkundig voorwerp ter vermindering der
N tion le Schuld . En het pl n, 't welk, voor een geruingenomen en gevolgd is, tot dit heilz m work,
rnen tyd,
verneemt men den oorfprong verfchuldigd to zyn
n de diepe kunde, en wvze r dgeevingen, v n den recht V derl ndlievenden Dr . PRICE, wiens tyd, berekeningen en r dgeen het lgemeen welweezen,
vitlgen, ^ltoos gewyd w ren
zonder de minfle belooning, welke ook, of in d dlyk genot, of in vooruitzigt (t) . -- In den J re MDCCLXXX
vericheen zyne Esf y on the Popul tion of Engl nd, from
the Revolution to the prefent Time (5) . Dc begrippen onzeg
Schryvers , over bet fneemen der Volkrykheid v n Engel nd, werden beflreeden door Mr . EDEN, (th ns Lord AUCKLAND)

(~) Dr . PRICE w s ook de Schryver v n eene Inleiding tot

Tte Doctrine of jinnuities nd elsfur nces on Lives nd Survi.
vorf,'ups, f ted nd expl ined ; een uitmuntend Werk, gefchreven door Mr . W1t .LL1ns MO GAN, een Neef v n Dr. PRICE, 1779 .
(1-) Altoos w s Dr . PRIC,, zeer gemeenz m met den M rquis

v n LANr'sDOWN ; doch toen die Edelm n zich
n 't hoofd des
St tsbeftuurs bevondt, ftelde Dr . PRICE bet zich ten v sten re'
gel,om nooit eenige gunst, of voor zich zelven of voor ndePen , to vr gen .
(§) Dit Stuk z g eerst bet licht, im 't einde v n Mr . won .
GAN's Doc?rine on zinnuities .
141 .:NG . 1791 . No . 11-
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door Mr . WILLIAM WALES, den Eerw . JOHN HOW-*
ell nderen.
Dr . PRICE befchonk de W ereld in den J re MDCCLX.XVI met zyne Obferv tions on the N ture of Civil LiLAND)
LETT,

berty, the Principles of Gouvernment, nd the ?ujtice nd
Policy of the W r with Americ . Dit Stuk werd in 't
J r MI)CCLXXVII gevolgd , door Addition l Obferv .
tions , en in 't J r MDCCLXXVIII door een Introduction' nd Supplement on the Obf rv tions on Civil Liberty (*) . ---_ Op dit beroemde Werk , 't geen in de
meeste Europi/ehe T len is overgezet, kw men niet min-

der d n zestig ntwoorden en tegenfchriften . Door eenigen word het flreng berispt ls h rsfenfchimmig, en firekkende om Regeeringloosheid en w norde in to voeren .
Door nderen word hot opgehemeld , ls behelzende de
w re Leer der Burgerlyl e Vryheid, en de zuiverfle Beginzelen v n St tsbefluur .
De St d L onden liet hem den veertienden v n M rt
MDCCLXXVI eene D nkbetuiging doen voor deeze Uitg ve : dewyl by d rin die beginzels h dt nedergefleld ,
op welke lleen het Opperst Wetgeevend Gez g v n GrootBritt nje, over de Volkpl ntingen, regtm tig en heilz ln
kon geh ndh fd worden ; en wegens het voordr gen v n
begrippen, zonder welken het geheel onverfchillig moest
weezen, wie de M gt in h nden h dden, wie niet (t) .
\Vy
(*~ Deeze twee l tfle Stukjes zyn in de volgende uitg ve
v n het eerfte ingelyfd .
(j-) De D nkbetuigingen v n den R d, met de St ds vrydom, werden hem gezonden in een Gouden Doos ter w rde
v n vyftig Ponden Sterling . Op de kennisneeming v n bet Bes
fluit hiertoe genomen, zondt by den volgenden Brief, welken
men bev l in de St dsp pieren to boeken .
A n Sir

•

•
•

SIR!

Esq . St ds Klerk.

Ik verzoek d t gy n den Lord M jor, den Alderm n en de
Commons v n de St d Londen, in hunne R dsverg dering,
myne vuurigfte d nkbetuigingen doet voor bet gunflig Befluit
om my d nk to zeggen voor myne Obferv tions on Civil Liberty . Deeze W rneemingen w ren met geen nder oogmerk
gefchreeven, d n om de z k des Reps en der Vryheid to
h ndh ven, en bet V derl ud to onderrigten v n bet fchroom .
„ ly 1G
„

•

,,

WILLIAM RIX,
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\Vy kunnen bier niet onopgemerkt l ten, d t de blydfch p, welke Dr . PRxE gevoelde en uitdrukte (k), over
de groote St tsomwenteling in Fr nkryk, of, nLt ndere
woorden, over de Bevryding v n vyf-en-twintig millioenen Menfclien v n bet knellend Dw ngjuk der Overheeriching, hem l bet geweld v n fm d en verguizing op
den h ls h lde v n een beroe'md Reden r, die, in een
zwellend Vertoog, zich een gefl gen Vy nd v n die Omwenteling betoonde (j-) . Op deeze mish ndeling, D m Dr .
PRICE, met die w
rdigheid, welke ltoos een br f M n
boven cen onverdicnden
nv i verheft, geen meer n,
d n d t by een kort N fchrift deedt pl tzen gter zyn
Sermon before the Revolution Society . De indruk, welke
die in ish nde ling n tuurlyk in den beginne m kte, w s
ilegts oogenbliklyk . Hy liet het opm ken v n zyn Ch r cter over
n zyne veelvuldige Vrienden cu Bewonder .
ren , en zy w ren 'er grootsch op om hem refit to doen .
Het Ch r cter v n Dr. MCI: k n best blyken uit de
voor-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

lyk gev r des tegenwoordigen toefl nds . Ilet getuigenis v n
goedkeuring, 't welk zy hebben mogen wegdr gen v n cett
zo gtensw rdig Lich m, 's j rlyks gekoozen door de eerfte
St d der \Vereld, en zo uitfteekend in bet geeven v n eett
voorbeeld v n yver in de z k der Vryheid, z l, m g melt
hoopen, bet Voh
nzetten, om meet en nicer bet oog to vestigers op zulke m tregelen, ls kunnen ftrekken om eene zinkende St tsgefleltenis to behouden, en ons to behoeden voor
over 't boofd h ngende r mpen . Ik ben . Sir," enz .
RICHARD PRICK .

N de On fh ngelykverkl ring v n Americ
, g f Dr . PRICE
nit : Obferv tions on the Import nce of the Americ n Revolution , nd
the Me ns of m king it Benefit for the WYorld, 1785 .
(*) In zyn reedsgemelde Sermon before the Revolution Society .
( j ) . . Te midden v n de vreemde uiuniddelpuntigheden en over„ dw rfingen des menschlyken Verft nds, hebben wy de mogelyk„ heid gezien, d t de Omwenteling in Fr nkryk ngev llenwierd
• door l de kr gt v n vernufr, door l de rykheid der verbeel„ ding, en l de fchitrering v n een bloemryken fchryfttyl ; m e
„ de fchitterendfte poogingen v n deezen rt zyn niet meer d n
„ de flikkeringen v n bet Noorderlicht, 't welk ontelb re ftr .
• ten fchiet, en bet oog bezig houdt mgt deszelfs veelvuldige ver• tooningen ; dock ten meesren enkel een oogenbliklyke verw r• ring b rt, en welh st in cone volll gene duisternis eindigt."
Dr. $iepis Funer l dddrrs .
Ii
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voortreffelyke reeds opgetelde Werken . A n gees P rty
gehegt, w s by vuurig, yverig en onvermoeid in bet n vorfchen der W rheid . De Menfchen wys en goed to
m ken, w s bet voorwerp v n zyne Godsdienitige Onder.
zoekingen ; een voorwerp 't geen hem ook n ter h rts
ging in zyne St tkurdige Schriften, en 'er ltoos mede
gep rd w s (*) .
De uitbreidingen v n lgemeene Menschlievenheid zyn
in zommige Ch r cters to iterk, om hun toe to l ten d t
zy byzondere voorwerpen, om hunne Mildd digheid
n
to betoonen, opzoeken .
Dit w s bet gev l niet by Dr.
PRICE . Hy w s niet
lleen liefhebbend by befpiegeling,
en in zyne Voorttellingen . V n een middelb r inkomen
h dt by een vry groot overfchot, in weiks befteeden by
Zich met oordeel inildd dig betoonde . Hy ftelde bet zich
ten repel, een vyfde gedeelte zyner Inkomften
n Liefdeg ven to befteeden .

(*) .,

D

Zo vuurig w s zyn yver voor de N tnurlyke Regten der
• Menfchen, en zo kr gtd dig bepleitte by de z k der Vry .
• held, Godsdienflige en Burgerlyke Vryheid, d t geen klein ge• deeite des Menschdoms n zyne Schriften toekent den uitft&„ kenden dienst, welke zy ged n hebben tot het verkrygen diet
• uitfteekende zegeningen : en de gtb rfle Verg dering in de
„ Wereld, door welke ik de N tion le Perb dering v n Fr nkryk wit
• verft n hebben, heeft hem , met het hoogfe regt , den Jdpostel
• der Pryheid geheeten ; Diet d t by veel toevoegde n de kl r• heig v n h re beginzelen , m r, fterk in eigen boezem de
„ kr gt d r v n gevoelende, boezemde by lle zyne Leezers die
„ zelfde liefde tot, en then zelfden yver voor, h r in ; by deedt
• de Vryheid lievensw rdiger, en de Dwingl ndy verfoeilyker
• voorkomen ; en, in dit opzigt, fpreekt by nog, fchoon geflorven ."
Dr . PRIES'rLEY's Funer l Sermon .
Toen de tyding v n Dr . PRICE'S dood to P rys kw m, werd
zyn n m in de N tion ls Pesgkdering op 't Ioflykst vermeld. De
Club der 7 cobynen, ter dier ftede, trok den rouw over hem nn .
Hun voorbeeld werd gevofgd door de Societeit v n de Vrienden
der contitutis to N ntes, die verder het befluit n m om zyn
Borstbeeld• in h re Verg derpl ts to zetten ; en een der deelen
v n de St d, meest nit nieuwe Gebouwen befl nde, den n m
rtier de Rich rd Price , en i rlyks op den
to geeven v n Le
4den v n November, w nneer zy
n de Engelfche Revolutie ge.
d gten, de Fr nfcho Vert ling to leezen v n Dr . KIPPIs A nfpr k by zyne Begr fenisfe. M r de (ch tting v n eerbiedenis.
fe voor de n ged gten v n Dr . PRICE bep lde zich Diet tot de
P triottifclle Societeiten ; w nt Diet min d n drie millioene*
in Fr nkryk droegen rouw over hem .
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De groote St tkundige Onderwerpen , die Dr. Ptucr bezig hielden, konden hem nimmer ftrekken v n bet vervullen der Pligten zyner Bedieninge. „ Niem nd," om bier
de woorden v n Dr . strpis to gebruiken, „ kon getrouwer
,, of yveriger zyn in bet w rneemen v n de Pligten, die
„ op hem rustten ls een Christen-Leer r . Uit dit gezigt„ punt befchouwd, w s zyn gedr g hoogst voorbeeldlyk .
„ 't Geen by voor den Predik(toel verv rdigde, w s bet
#, werk v n veel overlegs, diep denken en Godsdienftig ge„ peins . Als by den Predikftoel bekiom , kunnen woorden
,, n uwlyks toereiken om regt to doen n de befchryving
,, hoe by d r verfcheen . Dit voordeel ontftondt niet uit
y , eenige voor f ber mde kunften ryen tot bet inneemen
!, der gemoederen , m r uit rechtfeh pe ongem4 kte Gods„ vrugt en Goedheid . Zyne Godsdienstverrigtingen gin„ gen gep rd met eene nederigheid en ernst, die elk wels , gefteld h rt kr gtd dig vermeesterde ; zyne Leerredenen
„ w ren byzonder leerz m, verheterend en bel ngryk . In
„ de d d , ls een Zedeprediker, h dt by byk ns geen weder„ g de . D r w s eene ecnvoudigheid, ernst en klem in
• zyne Redenvoeringen , welke zyne Toehoorders, de
„ fchoonheid en voortreWelykheid der Deugd ,
n den
„ eenen, en de ffchuwelykheid en h tlykheid der On„ deugd, n den nderen k nt, deeden voelen . Hier door
„ kreeg by een toeloop, die de llengskens komende beloo?, ning w s v n weezenlyke w rde, en veel begeerlyker
„ d n cen wydklinkenden lof, fchielyk voortgebr gt door
„ bet flikkerend beh gelyk uiterlyke : een toeloop ller~, duurz mst in zynen rt, en bet rgstigst en genoeglykst
• in 't genot ."
\Vy hebben, met een zonderling genoegen , deeze pl ts
uit Dr . t%IPPIS A nfpr k by de Begr fenisfe, fgefchreeven , die voor een llerbevoegdst Oordeel r in de w rdye
v n prediken m g gehouden wordcn . De p len onzes
\Verks l ten niet toe breeder uit to weiden over 't verheeven Ch r &er des M ns lien wy onzen Leezeren wilden
doen kennen . \Vy zullen dit Berigt fluiten met eene ndere pl ts uit die zelfde A nfpr k, welke genoegen moet
~eeven
n lien, die Dr. PRICE kenden ; eene pl ts wel.
ke net lleen eenige der beminnelyk(te trekken v n zyn
ch r fter opgeeft, m r, op zich zelve, een voorbeeld
is v n een fchoone voordr gt . „ 't Geen Dr . PIuucz's Ch • r ther geheel voltooide, beftondt hierin, d t by eene
• verz melitig w s v n de bemimielykfte en voortrlf~lykfte
Ii ;
Deu&-
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Zyne Godsvrugt w s opregt, nederig en vuti.

• rig ; zyne Ziel zuiver en verheeven ; zyne Oogmerken

• w ren bel ngloos en edel ; zyne Zeden z gt en heusch,
„ en, 't geen boven l in hem ulti} k, w s zyne ongem kts
• Eenvoudigheid (*), Deeze fir lde door in zyn geheele
„ ge( 4) flit wordt byzonder opgemerkt in bet volgend Ch r c&er,
bep ld voor Dr . PRICE gefchetst, nu byk ns twintig j ren gejeden, en door lien, die hem kenden, voor volm kt .gelykend
gehouden .
„Terwyl de Trots rt to vergeefsch - poogt boven lien, die in her gezelfch p zyn, uit to fchitteren, en bewondering to verwekken , door v lsch vernuft , gedwongene pligtpleegingen en voor f bed gte bev lligheden , moet by zeker eene
doo,ilyke kwelling gevoelen ls by ontdekt, hoe SIMPLICIUS ller
nd gt, gting en toeflemming -, trekt, zonder d t bet hem ooit
in de ged gtei komt, om zich zelven, ls iem nd v n veel b duidenis , in then kring n to merken .
SIMPLIcIus deelt zyne meerdere kundigheden, ls her p s geeft, mede, op zo n .
tuurlyk en eenvoudig eene wyze ls by u zou zeggen hoe l t bet
is ; met dezelfde gereedheid en goedwilligheid onderrigt by do
Onkundigilen ls by met de Gcleerdflen verkeert . fly is zo ge .
reed om onderwys to ontv ngen ls om her to geeven ; en om
met bet gezelfch p, zo veel by k n , deel to neelnen , zo
lvel in her geringfle onderhoud , w rop her v lt , ls in de
ernfligile gefprekkeu . Indien by twistredent, by doet her met dezelfde opregtheid omtrent de gewigtigile en ernillgfle, lsomtrent
de geringfle, onderwerpen : en by betoont niet min gedulds in
llet nhooren cl n in her be ntwoorden v n zyne P rty . Spreekt
gy tot hem v n hemzelven, v n zyne Werken, by neemt den lof
m n, of erkent de gebreken met dezelfde bed rdheid, en her is
onmogelyk hem v n geln ktheid in een der beide gev llen to ver.
denken . Wy vinden ons nicer vold n en verpligt door de een+voudige en onopgeimukte betuigingen v n zyne hoog gting, d n
door de pligtpleegingen, en uitgezogtrle betooningen der uitge .
lededen in welleevenheid : dewyl zyne goed rtigheid en opregt,
lleid zich zo flerk vertoonen in elken oogll g, woord en d d,
to wy overtuigd zyn d t die beleefdheden onzenth lven en niet
om zynent wil gefchieden ; en de n tuurlyke uitwerkzels zyn v n
weezenlyke welmeenendheid en geenzins de voor f ngeleerde
cier den v n gedr g . ledereen verl ngt hem heusheid op zyne
beurt to betoonen, en weet d t dezelve z l opgenomen worden,
gelyk men ze geeft. Allen zyn ze gereed om hem d t ontz g
zte betoonen, 't geen by niet verl ngt, en meer in hem te f}ellen d n by zich ntn tigt . Schoon niet bev llig v n perfoon ,
4n fcl}gpu ontbloot v n 't geen de groote Wereld befch fdheid
ROM ? is zyn gedr $ ltoos voegelyk, ongem l t en jtcn4
yv q,
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gedr g ; deeze trof elk, en verwekte de Liefde en Hoog-

chting v n lien die met hem verkeerden. In listen,
kuntlen ryen en vermommingen w s by een volfl gen
vreemdeling ; zyn uitzigt, zyne t l, flemde ltoos overeen met zyne Gevoelens, en die Gevoelens w ren beflendig op de zyde v n Br fheid en Vryheid, v n Menschlievenheid en Goedd digheid ."
w rdig, zo vry v n bedw ng en fl fschheid in het nzienlykst
gezelfch p , ls v n trotsheid en nm tiging in het geringfte .
Zyne w rdigheid ontft t uit zyne nederigheid, en de z „ theid,
bev lligheid en openh rtigheid zyner ZedLU, uit de weezenlyke
goedheid en regtheid zyns h rten, 't welic openligt voor ller be .
fchouwing, met l de onbefchroomdheid der w rheid, en zonder
eenige vermomming to behoeven ." Mrs . CIHPONTE'S Miscell. p . 89.
AANMERKINGEN OVER DE HEDENDAAGSCHE GItWOONTE ,
09I , BY HET 1\IAKEN VAN TESTABIENTEN, DE WEESFAMERS , VAN DE LESTUURING DER GOEDEREN VAN
ONMONDIGEN, UJT TE SLUITEN .

et is buiten twylfel eene der moeilykfle en on nge .
~J n m€le verri ;tinges v n het Leven, w nneer men zich
in de noodz klykheid bevind, om, voor zyne Kinderen,
Kindskinderen, of ndere onmondige N hefl nden, Tloogden to moeten nflellen . Men moet twee of uieer Perfonen uitkiezen ,
n wier deugd en kundigheid men de
opvoeding zyner N komelingen betronwen k n , en die
d r~nboven zich in zulke gunflige olnfl ndigheden bevinden, d t men de goederen der Onnion lgen, met gerustheid, in hunne h nden k n flellen . Bit g t by fommigen vry gem klyk, zy vinden onder hunne F milien, of
goede Vrienden, r s twee Perfonen, w rin zy de vereischte hoed nigheden meenen to vinc'en, iteilen hen tot
Voogden n il, en flerven d rop gerust ; denkende hunne
z ken wel bezorgd to hebben . M r te t gebe rd 'er niet
zelden ? N uwlyks hebben de
ngeftekte' Voogden de
n hun toebetrouwde Adminiflr tie nv rd, of een v n
beiden flerft, en dewyl de overblyvende, door den Test teur, gem gtigd is, om, in d t gev l, zich in desze1fs
pl nts een nder to sf_Imeeren, verkiest by d rtoe eene
v n zyne goede bekenden , gemeenlyk iem nd die jonger
is, en welken by, by gevolg, bet work v n de Voo .-dy
to ,velvoeglyker op den h ls k n fchuiven : m r, n verI i ~l

loop
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loop v n tyd , flerft ook de ndere Voogd, en de oven;,
blyvende sfumeert zich, op zyne beurt, wederom een n,
der, en ziet, d r hebben de Onmondigen, dikwils bin,
nen korten tyd , twee Voogdcn, die den Test teur nooit
gekend heeft , of die by by zyn ]even 'er nier toe zoudry
d n, dit is bet nog niet l,
hebben willon nflellen :
de overgebleven Voogd vind eens goed zich geen tweedq
n zich
Voogd to sfumeeren, m r behoud de Voog4y
lleen, en flelt zich dus in de gelegenheid, om der Weezen Geld, zonder tegenfpr k , in zyne eigen z ken to
kunnen gebruiken ; m r ongelukkig loopt bet hem tegen ;
loch by weet, door bet gebruik v n bet Geld, d t onder
zyne dminiflr tie is , zyne z ken zoo to heelen, d t liy
bet , gedurende zyn ]even, g nde houd ; doch, voor de
meerderj righeid der Onmondigen flervende, vind men n
zyn dood den Boedel infolvent, en we- is hot Geld der
Weezen ; en d r die Ongelukkigen d gten ryk to wezen , zyn zy rm .
Men z l ligt zeggen, d t ik doze fchets to flerk m k,
eu d t bet ook ltyd zoo niet g t, dit heken ik ; m r fl t
bet meer d n to veel zo gebeurt, ls ik bier opgeef, zullen weinigen , die ondervinding v n wereldfche t ken hebben, tegenfpreken , en g ve God, d t onder de mynen
niet w ren, die 'er zelf de droevige ondervinding v n h dden . Indien, ondertusfchen, een Vreemdcling cons, bier tc
L nde, zulk een bekl glyk gev l v n dien c rt bywoonde, ls ik bygewoond heb, zou by, met reden, vr gcni
of 'er d n geen middel in dit L nd w s, om de Weezen
voor zulk een fmertlyk lot to beveiligen, en men zou hen}
moeten ntwoorden, d t 'er wel deeglyk een llerbest en
zekerst middel voor w s ; doch d t her fehynt, d t de
meeste Ingezetenen liever hunne N komelingen n lle .d4
voorgemelde gev ren willen blo t flellen, d n 'er gebruik
v n m ken . Men zou dien Vreemdeling moeten vertellen, d t 'er in lle de Steden v n ons V derl nd fheesk ners zyn opgerigt, in welken, onder bet Opperbewind
der Regeringe , of wet door eenige Leden v n de Regeringe zelve , bet goed der Weezen bew rd, ge dmnuftreerd, en him, by derzelver meerderj righeid, ver n-woord, en ter h nd gefteld word ; doch d t her eene
ft ndv stige gewoonte is geworden , om, by her m ken
v n Test menten, de Weesk mers v n lle beheeringg
de goederen der Weezen nit to fluiten .
Lillyk m g men vr gen, w ,t toch de reden v n die, uit-,
Oul-

veel meer , reke-
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Puiting is? D n, die vr g weet ik niet to be ntwoorden .
W t onderzoek ik deswegens ged n, en wie ik 'er vole
rir r gevr gd heb, nimmer heb ik eene voldoende rederi
voor die gewone uitfluiting kunnen vinden . Het eenige
voorwendfel, d t ik gehoord heb, is, d t de Weesk mers
gewoon zyn to veel voor h re dminiftr tie to rekenen ; m r
ik heb Ordonn ntien v n Weesk mers gezien, gter welken een lyst gepl tst w s v n bet geen 'er mogt gerekend
worden, voor lle de bedryven , die 'er door de Secret risfen dier K mers ged n worden, en welke bep lingen
in de d d zeer m tig gefleld w ren . M r boven en be .
h lven , d t de' Adminiflr teurs of Voogden, die men voor
zyne N komelingen , nit zyne goede Vrienden, verkiest ,
zich ook l ten bet len, z l ik eens onderilellen, d t heti
w r is , d t de Weesk mers meer , j
nen, d n p rticuliere Voogden doen en mogen doen . Is
dit d n nog reden genoeg om de Weesk mers nit te fluiten? Ik voor my, meen v n neen . D t meerdere dminiflr tie-loon , het welk men onderilelt, m r nog niet
n de Weesk mers moet het ld wor .
bewezen is , d t
den, flrekt, n r myn inzien, voor Asfur ntie ; w nt immers weet ik dit zeker , d t zoo l ng die St d in wezen
blyft , op welker Weesk mer ik het Geld v n myne onniondige Erfgen men getleld heb, zy v st th t kunnen
w ken, d t zy het, by hunne meerderj iigheid, ontf ngen
zullen , en is zulk cene zekerheid voor Bindcren , die
eenig goed hebben , en wier tydlyk geluk v n deszclfS
goede beftiering en bew ring fh ngt, niet w t w rd 1
Ondertusfchen heeft men, door die mgevoerde gewoonte, orn de Weesk mers by lle gelegenheden nit to fluiten, zulk eene nuttige en hoogstnoodz klyke inrigting uict
lleen veel l nutteloos gem kt, m r men heeft zelf d rdoor bet lgemeen een fchrik voor de Weesk mers ingeboezemd , zoo d t men dikwils hoort, d t men elk nder
nr d, om eene dispofitie to m ken, met geene ndere
dr n .;reden , d n om d t nders de Weesk mer in den Beedel
xoude v llen , even ls of dit bet grootfle onheil w re,
d t een Onmondigen bejegenen konde ; d r ondertusfchen,
terwyl ik dit fchryf , my bet h rt nog breekt, over het
bekl glyk lot eens Jongelings , w rv n ik niet meer k n
of sn g zeggen , d n d t bet hem zeer zeker nimmer
zoude overgekomen zyn , ls zyne Ouders de voorzigti7
heid geh d h dden , om to bel sten , d t hunne ir l tenf'ch p op de Weesk mer moest gebr gt worden .
1i5
My-,
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Myne meening is egter geenzins, om hen, die, onddr
hunne F milien of goede bekenden, bekw me, kundige en
eerlyke vrienden hebben, of to r den, om dezelve i tot Executeurs v n hunne Test menten en Voogden over hunne
n tel ten Onmondigen
n to flellen, ten einde dezelvert
hunnen Boedel zouden kunnen vereffenen, en de zorg over
de opvoeding op zich nemen . Integendeel, ik cht hen
gelukkig, die Vrienden genoeg hebben, w rin zy d t vertrouwen kunnen flellen ; m r ik wil lleenlyk
n lle
Ouderen en nderen, die in bet gev l zyn, om, ten behoeve v n minderj rigen, Adminiflr teurs over hunne n l tenfch p to moeten nflellen, in bedenking geven, welk
Gene ver ndering 'er, in ie, 15 of o j ren, in de wereldfche z ken k n voorv llen, en of bet derh lven wet
wys en voorzigtig is , d t zy , d r 'er in dit L nd een
zekere weg is , om voor de goederen hunner Kinderen
to zorgen , een onzekeren in to fl n, en n bet wisfelv llig leven en omfl rrdigheden v n byzondere perfonen
betrouwen , w rvoor zy eene g nfche St d tot hunne
borg kunnen krygen ; en of zy dus niet lle de gev ren,
die hunne N kolnelingen dreigen, kunnen fwenden, door
by hunne dispolitie to bevelen, d t de Executeurs en Voog*
den, n den Boedel vereffend to hebben, de overgebleven
Gelden tet Weesk mer moeten brengen , om ld r bew rd en ge dminiflreerd to worden .
Ik wensohte wel, d t bet, in dit L nd, door de Wetten,
tot een pligt der Pr e'tizyns gefteld w s, om hen, die een
Test ment wilden m ken, lvorens to moeten onderrigten,
v n lle de voor- en n deelen hunner ontworpen fchic.kingen, dewyl bet toch zeker is, d t de meeste Menfchen in
d t fl g v n z ken onkundig zyn, en hierdoor zouden veele
onbillykheden en procesfen voorgekomen worden . W t redelyk Mensch zou bet zich met tot een -root genoegen rekenen, w nneer by, door zyne kundigheid , een Zeem rl
le d kunnen w rfchuwen, voor onbekende klippen en on,
diepten, en hem d rdoor voor zyn onderg ng bevryd h d ;
m r even d t zelfde genoegen zoude by fm ken, die door
een goeden r d, by tyds gegeven, zyn medemensch w rfchuwde voor lle de ongelegenheden , w rin, door zyn
verkeerd beleid, zyn onfchuldig kroost gebr gt zoude kunnen worden .
Ik z l myn oogmerk bereikt hebben, indien deeze A nmerkingen hen, die in bet gev l zyn om Voogden to moeten nilellen , tot eene bed rde overweging opwekken ,
l-
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lvorens zy in een gebruik toeflenunen , hct_ welk , n r
myne ged gten, noch door de reden, noch door de ondervinding, gebillykt word .
R. A.
QORDEEI,KUNDIG$ AANMIERKINGEN OVER HET, SCHOONE IN
DE BEELDHOUW° EN SCHILDERKUNDE ; GEDUURENDE
EENER REIZE, DOOR HET DIIDDEN VAN DUITSCHLAND,
GEMAAKT, DOOR WYLEN DEN HERE
FRANC

OIS

HE

MSTERHUIS,

Commies v n den R rd v n St

Medegedeeld in eenen Brief

ten .

n den Heere

CORNELIS PLOOS VAN AMSTEL, J .

CZ,

,A n de Heeren Schryvers der Aig . V d . Letteroefeningen .
isfcbien z l de ncvensg nde Brief, door den WEd .
Heer HEMSTERHUIS ,
n my, 31 Dec . 1785, ge_
fchreeven , voor bet Publiek niet on ngen m, en voor
clezulken die reizen , om h
Schoone to bewonderen „
v n gebruik kunnen zyn .
Nuttig, wegens de juiste beoordeeling over eenige der
voorn mtte Schilderflukken, --- z l dezelve ten mmflen
de nd cht der Kunstoefen ren en Liefhebberen w rdig
zyn .
Allen, die de befludeerde kundigheden in het
Schoon der Antique Beelden en gegr veerde Steenen v n
deezen geleerden - (nu onl ngs overleeden (='=)) Heer kunnen ,
zullen n zyne beoordeeling niet twyfelen ;
en voor
nderen, onderlchryf ik, d t ik, met zyne Vriendfch p,
geduurende meer d n een h lve Eeuw , vereerd zynde ,
gelegenheid heb gevonden , door zyne bekw mheden de
vlynen uit to breiden .
Ik blyf
4mlterd m, den
UEd . Geh . Dien . enVriend,
,A.7 ,3uny 1791 .
C . PLOOS VAN A1%ISTEL, J. CZ .

Mede.DireOeur der St ds Teken.flc d. to
Amferd m, en v n die to D sfeldorp , &t .

(*) FRANCOIS HEMSTEPHUIs
70 J ren .

pud omtrent

Overleed in 's H ge, 7 Jul . 179Q ;
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Wed Edele Heer en Hoogstgeestimeerde Friend .

V

66r drie Weeken to huis komende, vond ik my, onder
veele ndere l3rieven, vereerd, met den Uwen, v q
den 16den Aug . deezes J rs . W rde Vriend, bet verwondete UWE . niet, zo veele M nden zonder ntwoord
gebleeven to zyn. Ik vinde my verpligt hierv u
n h r
kortelyk de redenen open to leggen .
Op dexi i4den Aug . jongstleden, vertrok ik v n hier n r
Geism r, zo, om ld r de B den ter betering myner gezondheid to gebruiken, ls om eenige on ngen me denk
beelden tegens ndere to verwisfelen . Ik yond ld r de
Diotime (*), by UWE . bekend, benevens den Gr f VAN
FURSTENEERG . N
ld r drie Weeken ; niet zonder vrugt,
to hebben doorgebr gt , beloooten wy, met meer d n den
oogmerk, eene Reis door bet it}idden'v n Duitschl nd to
doen. Voorn mentlyk noopte ons de liefde tot de Kunst, en
de - herinnering b n bet verm k, v66r drie j ren, to Dugfeldorp genooten , qmnets,dBlhouw-enScidrt
kunst r kende, onbezogt to l ten.
Te C sfel, bet welk den zeer fchoone St d fl t to wor,
den, verdient bet Muffum, om deszelfs Archite6tuur, Bibliotheek, en menigte v n fchoone Antiquiteiten, met
d gt bezigtigd to worden . De G lery, en verdere Schilt
nt
deryen op bet Hof, gingen myne verw gting to boven ; de
uitgeftrektheid, menigte en w rdy, z l, n r gisfing, een
derde uitm ken v n die to Dusfeldorp. Ik heb nergens
beter Y. Yord ns nog Teniersfen gezien ; de twee groote
Rembr nds en de groote Potter zyn nmerkelyk . De vier
Cl use Lorr ins, w rv n de eene, de d ger d verbeedende, zo verm rd is, zyn fchoon ; doch ik heb ze overtroffen gezien, lhier, door de h nd v n Pyn cker, en to
Dresden door die v n Ruysd l . D r is een vry goed Pore
tr it v n Titi n, en eene M ri v n C rlo Dolci ; cen zeer
fchoone L iresfe , de flood v n Germ nicus ; en wyders
veele fr ije Stukken v n Nederl ndfche Meesters . Op de
Ac deluie zelve, heb ik twee fonge Liedeti gevondeu , . die
veel belooven . V n C sfel zyn wy gereisd over Eizen ch,
Go

(*) Zyn WEd . byzondere Vriendin , de in Gcleerdtteid ui ;.
Luntende Princes VAN GALLITZIN .
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Goths , Erfurt , Weim r, enz. n r Leipfich , een zeer
fchoone St d, en, geduurende de Misfe, ongelooflyk volkryk ; hier hebben wy, onder nderen, den Heer EuzEN
bezocht, by is in Duitschl nd zeer verm rd, verft t voorzeker de Schilderkunst grondig , heeft veet Poezy, en is
dikm ls ongemeen gelukkig in bet Allegorifehe . lk heb
fchoone Stukken , en voorn mentlyk L ndfch ppen , to
Weim r en elders, v n hem gezien. V n hier zyn wy vertrokken n r Dresden . Dit is verre de ffchoonite St d die
ik immer gezien heb , de fch tten, welke dezelve bev t,
zullen yders verw gting, die ze voor bet eerst v n n hy
befchouwt, zeer verre to boven g n ; doch ze worden be.
grypelyk , w nneer men umerkt , de enorme fommen ,
die, geduurende nderh lve Eeuw, hier n, door Koning
AUGUSTUS, en vyf Keurvorften, lle kenners en liefhebbers, zyn to koste gelegd . Ik z l UWE . niet l stig v llen, met een verfl g v n de Archite&uur der Gebouwen,
v n de overgroote Rykdommen , edele Gefteenten en Juweelen, die zig in de vyf vergulde Z len der zogen mde
Sch tk mer bevinden, nog v n de grootfche fchikking v n
bet N tuur-C binet .
Sculptuur en Schilderkunst zyn
onze eerfte voorwerpen .
W t her eerfte betreft, even buiten de St d is een fr i
Lusthuis, rondsom bet well : vier Gebouwen, of P villoenen, gepl tst zyn, lle opgepropt met de fchooxfte m rmre
Beelden, Groepen, Busten en Alt ren, die ons v n de
oudheid zyn overgebleeven ; deeze hebben veel by de Pruisfifche inwooning geleeden ; doch zyn met groote kosten,
door moderne Meesters, gel pt en herfteld ; m r gelukkiglyk zo, d t niem nd immer twyffelen z l, tusfchen de l p
en het gel pte . Het Threfoor en de G lery hebben niets in
bet germgfte geleden, vermits de immenfe for men die d r
op gefchooten zyn, bet welk verfcheide Vorften en N tien
r kte , en die door den Grooten FREDERIK w t gerefpefteerd
behoorden to worden . In deeze G lery heb ik het eerfte
denkbeeld gekregen v n R ph el, Co7reggio, Titi n, C r clie, en ndere It li nfche Helden in de Kunst ; w nt, indien men to Dusfeldorp uitzondert de M ri 's Hemelv rt
v n Guido Reni , dezelve v n C rlo Cign ni, de Kindermoord v n Annib l C r che, de Suf nn v n de Dominic in, en weinige nderen, is ld r niets v n d t foort het
welk to Dresden vertoonb r zoude zyn . Indien ik tien
Heilige F milien v n R ph el bez t, gelyk n die to Dusfeldorp, g f ik ze g rue lLe voorU%VEd's Tekeuiug,in rood-

rd,
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w rd, met het zittend, Vrouwtje (*) . De groote R ph et,
met l'vl ri , P us Sixtus en St. B rb r , is niet to befchry
yen.

(*) „

Befchryving der We Tekening door RAFAEL DE URBINO ;
(Gebooren to Urbino 1483 ; Geftorven to Urbino 1520,)
~, gepl tst in myne Verz meling , en weleer , in 't K binet
„ v n Wylen den beroemden Kunst- en .T lkenner , den Heer
„ L mb . Len K te , IIe. mrs . Zie de C tologue zyner Verz .
„ meting, verkogt 16 Juny 1732, Kunstboek H . No . 31 . ; ver„ ders de Prent d rn , door Bern . Pic rt , in zyn Werk, get
„ n md, de Impojlures Innocentes."
Dezelve is getekend met rood kryt, en verbeNdt MARIA, met
bet Kind Jesus en den kleinen JoIANNis voor h r ; biedende dezelve 21 knielende den Heil nd een dunne Rietf f, v n boven
kruiswyze, n n .
In deeze M ri heersckt, myns chtens, eene fehoonheid,
hooger d n die v n de Antyke Venus de Medicis ; en tevens treft
my h re nedrigheid en zedigheid , zod nig, d t de hoogile bev lligheid my bier geen wulpfche ged chten ken verwekken . Do
kleine Yefus, die voor h ren fchoot il t, en met he r beide b n.
den onderfteund word, vertoont eene meer d n Menfchelyke goedrtigheid , gep rd met eene verheven fchoonheid, welkel de
bev liigfte Kindertjes v n Quesnoy zo verre to boven g t, ls de
jonge Heil nd boven zynenVoorg nger verhever! w s . Dekleineyee
h nnes fpeelt, in een lief rtig en kinderlyk ch r Fter, voor zynen
Meester, die, vol z chtmoedigheid,'er zyne kinderlyke nd chc
op vestigt . Deeze fr ije Studie-tekening , welke door R f el
lugtig met rood rd ugefchetst is, bevestigt myne, door de
ondervinding, bew rheide felling, d t ieder trek, in de Tekeningen v n deezen grooten Meester, betekenende en uitdrukken .
d e is . En dit is de reden, w rom men, zomtyds, eene lugtige
en veel betekenende fchets, ls deeze, met regt uitvoerig, en
d rtegen eene werkntiglyke en weinig betekenende netheid, by
zommigen, lugtig noemen m g.
D rby is bet nmerklyk, d t men, in de Kindertjes v n deeze
uitmuntende Tekening v n R f el, bet gebrek, v n t to l ngledige, en to veel uitgegroeide, proportie v n 't onderlyf, niet
gewe r word ; w rin R f el, en zelfs de meeste Antyken, verv llen w ren . Zulks doet my befluiten, d t R f el deeze Tekening, in 't l tst v n zyn leeven, en in zyn besten tyd, heeft
gem kt ; en d rby gelooven , d t Guide Reni en Quesnoy bun
Idee, v n die n tuurlyke bev lligheid in de Kindertjes, nit de
beste Werken v n R f el, d t is , v n zyne volkomenfe be.
kw mheid in de Kunst, ontleend hebben .
18 YuJy, 1 79 1 °
•C . PL4 Ve A. J, cz. •)
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ven . De Correggios hebben my verb sd . Ilet coloriet, in
de St . Seb sti n, is verre hoven de n tuur. Of fchoon ik
de berugte n gt wet tienm l hebbe heftudeerd, k n ik my
bet princip lfte v n d t fluk niet meet verbeelden ; vermits
myn oog onwederf' nlyk telkens gevoerd wierd n den linker bovenhoek, lw r een groep Engelen word verbeeld,
die verwonderlyk is ; echter dunkt my, d t, met opzigt
tot bet licht en donker, Rembr nt geheimen heeft geh d,
n Correggio onbekend . De St. George is mogelyk v n
lle nog de beste en
hgen mle, v n tekening . De kleine
M gd ilen moet gevoeld worden . Ik zeg bet zelfde v n de
zogen mde Venus v n Titi n ; bet coloriet v n 't geheele
lich m is niet vergelykelyk by d t v n Correggio , en is
verre onder de fchoone n tuur ; doch zo veel uit to voeren,
met zo weinig zigtb ren toeftel, genoegz m zonder fch
duw, gn t myn begrip to boven . Indien ik bet hoofd v n
deeze Venus en de byf' nde floor getekend h d, zoude
ik my fch men bet-zelve n MIT . t o vertoonen . Deeze
byzonderheid, in dit Wonderftuk, houd zeker n eene geheimenis, die niet tot ons is gekomen . Ik geloof d t eenig
Ryk rt bet hoofd v n zyn Meisje met d t v n de Venus
verwisfeld beefs, en de Moorfche Knegt 'er heeft doen by,fchilderen ; w nt Titi n w s nderfins nog l een m n die
eenige kennis v n Hoofden h d . De Genie v n de Glory
v n Annib l C rr che is uitmuntend ; doch indien bet my
geoorloofd w re uit deezen grooten fch t een f'uk to kiezen
voor myn verm k, zoude het voorzeker zyn een gtk ntig t fereel v n C rlo Cign ni, verbeeldende jofeph en de
Vrouw v n Potif r (*) . In dit Stuk verbeelden zich lle
vol(*) CARLO CIGNANO, gebooren in It lie 1628 . Geftorven
to Romen 167o. Discipel v n FRANCISCO ALBANO .
Dit uitmuntend Schildery verbeeld de beproefde kuischheid
v n Tofeph .
De onderfcheiding in de ch r ,'ters en h rts.
tochien zyn, met veel levendigheid v n uitdrukking, in de d d
v n 't bedryf w rgenomen , zo ls men verders zien k n uit
de fr ije Prent, in het beroemde Prentwerk , by de Lief•
hebbers lgemeen bekend onder den Titel v n : Le G lerie Rov .
le de Dresde , in Atl s Form t . Ook is deeze Prent kun.
fig gegr veerd door Pieter T nje , gebooren to Bolssverd in
Triesl nd, iS Febru ry 1706.
By dit gew gen v n Pieter T nje,herinner ik my eenige byzonderheden,nopens de nv ng en den voortg ng zyner Knnstoefeninge , die min lgemeen bekend zyn, en wet verdienen der
rer-
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volm ktheden, w rvoor bet voorwerp v tb r is, in dent
llerhoogften gr d . Deeze G lery is voorzeker niet minder
ryk
vergetelheid onttrokken to worden ; des ik niet kunne n l ten,
dezelve, ter deezer gelegenheid, gemeen to m ken, zo ls ze
ons v n goederh nd medegedeeld zyn .
Volgens d tverl
h l voer T
n/e, in zyne vroegfte jeugd, ls Schippersknecht,op
den Beurtm n v n Bolswerd n r Amfterd m, en terug . Toen
reeds liet by, by lle gelegenheden, zyne lust tot bet tekeneil
v n llerleije voorwerpen blyken ; en fneed, nit eigen oefening,
op zilver en koper, gelyk T b ks-, Snuifdoozen, enz. voor
zyne vrienden 't Been zy begeerden . Door bet beftellen v n
p kjes en brieven , kreeg hy, onder nderen, kennis
n zyh
L ndsm n, den Pl tfnyder J cob Folkem , woonende in dien
tyd, met zyne Zuster, die een Schilderesfe in Mini tuur w s,
op de Westerm rkt, lw r, ik dezelven beide gekend heb . Dee .
ze Folkein , door de gefchiktheid v n T nje voor de Gr veerkunst bekoord, moedigde hem, op den ouderdom v n 24 j ren,
n, om zich op eene bep lde oefening v n de Kunst toe
to leggen ; 't geen by ook d delyk ondern m . Ten dien einde
oefende by zich eersf, onder bet beftier v n gemelden zynen
Wend, vlytig in -de beginzels en w re gronden v n de Tekenkunst, An tomic en Perfpe&ief.
Vervolgeps kw m by
op de Teken-Ak demie to Amfterd m, d r by, in 't gezelfch p
zyner beroemde Medeleden, ls , onder nderen, J cob de Wit ;
Cornelis Troost, Bern rdus Pic rt, Louis F br. du Bourg, enz.
n rftig en leerz m vorderde , in bet n rtekenen v n bet n kt
en leevend Menschbeeld .
Wyders bediende by zich, ter
voortzettinge v n zyne werkd dige Studie in de Gr veerkunst i
v n den goeden r d zyner byzondere vrienden B . Pic rt, L. F4
du Bourg en J cob Houbr ken, mitsg ders v n de beste Prenten,
door Edeling, Dreret, en ndere verm rde Meesters, gefneeden
voorn melyk beoefende by ook de beroemde Pl tfnyders Werken
Op bet (poor v
v n r sfcher en Suyderheef:
zynen
vriend, den onn volgh ren Houbr ken, onvermoeid voortftreevende, beftudeerde by byzonder de edelheid v n deszelfs beh n.
deling, in de Gr veerkunst v n bet Vleesch, bet H ir en het
Linnen, w rin Houbr ken tot heden geen gelyken heeft .
Tevens poogde by, door een beproefd oordeel, met eene geoefende meester gtige h nd, de ftoutheid to p ren met do w rheid
v n den omtrek, zonder welke de Kunst h re w rdy verliest .
Voorts leide by zich inzonderheid toe op bet n g n der beh ndelinge v n bet Gr veerft l v n die met recht verm rde Pl tfnyders ; welken, ( ls Tyd. en L ndgenoeten v n de onflerilyke
voorbeelden in de Schilderkunst, n melyk P. P. Rubbens en A thonie v n Dyk,) niet lleen, onder bet toevoorzicht v n die
groo-
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iiylt in Nederl ndfche Meesters, d n in It li

nen ; w nt ik
heb meer d n vyftig Wouwerrnuns, twintig Potters, en Ber-

chems,

groote Meesters, m r ook vervolgeus de eerften w ren, welken den c rt en bet beloop burner Penceelfireeken •, de pl ts
en de gr den v n kr cht, het Licht en Donker, de Toetfen o
l et onderfcheiden Colorist, en lles , w fin de School v n,
Rubbens uitgemuut heeft, volgens de Schilderfukken en liunne
Gr vure,' zod nig hebben weeten w r to neenien, d t hunne
Prenten, ovet l verfpreid, ten onvefg nglyken bewyze v n de
bekw mheden deezer ;route Meesters, door lle L nded, d r
tie Kunst gekend , gei?erd en geoefend, word, verthrekken (*) .N zich d s, eenige J nren, met ee11 gelukkig gevolg geoefend
to hebben, ondern m by eindelyk zyne vermogens, (let beproevinge v n 't lgemeeue Kuusiuoideel, nn to bieden, door twee
groote vets Prenten, beideu gegr veerd n r twee der uitmuntk1dile Schitderflukken v n P rme/i nsny . De eene verbeeldt
Venus op de Wolken , verzeld v n Cupido en zes gevleugelde
Kin-lertjes, welke by in 't J r 1734, en de ndere St . Cecili
fpeeleude op_ een Antiek Orgel, zitteude nevens twee zingende
Engclen, en rondsoin zweevende Ser fynen , welke by in 'r J r
1737, voor zyn eigen rekening, in 't licht g f, en w rmede by
den roem der eerfle Kenners wegdroeg. Doch men beloondg
hem mcer met eere d n met geld .
Uit then hoofde w s T njd, niettegenfl nde wile deeze beoefenende en werkd dige bekw mheden, in zyn vroegen tyd,
tot zyn befl n genoodz kt, zich bezig to houden , met bet
verv rdigen v n llerleije foorten v n Boekprenten ; doch w t
verder gevorderd zynde, heeft hy, met geen ongelukkig gevolg,
verfcheiden Titels v n verfchillende form ten en „rootte , tot
veele der voorn mfle Werken v n Fr nfche en Nederl ndfche
Autheuren gefineeden ; en zo ook, voor den Boekverkooper Tis ion, den fr ijen Prentbybel , die nu by den Boekverkooper W r .
n rs , e nz . to hekomen is . T nfe volgde in zyne Preteen veeil tie Tekeningen v n L . T du Bourg, een Meestpr in zyn tyd
lom beroemd, voor een der besteu en n uwkeurigfien in den
omtrek v n t Menschlyk Ligh m . Voor 't overige hield by
z ;ch inzonderheid bezig met bet gr veeren, n de Afbeeldzels v n
geleerde en ver .n rde Perfoonen ; w ronder, n tuurlyk, veele
gevoorn m{le Pls tfnyders, die de hovdior vol ens Ru"bend en
w rgenomen hebben, en swelken T vid irzonderheid beftudeerd
heeft, w res de volitende. S.
Bo'swert, D . D . Boeti's Bol wert, Pteter
(*1 be
v n Dyk

de pule . C . G lls, Coenr ',4 L uwers, Adm n Lcmvt"rty , Ntcol. L uwers,
IV. d Gecuw, GwIj P.tnneefs, P ulus Ponttus , R' Ryknt ri, Soutm n,
Luc s L'or;tet rt>ets , f ., . .1 . v
de V lde , J . Wttdoek, St. R itdoek' . Ws
yv-t den ll~jyrm rd•v.
1W- ' . 1791 . NO . Ii .
Iik
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dregs , Ruysd ls, enz . enz . n r dven nt, gezierl . fl
v n der Werven lleen, die zig bier bevinden, zyn lle,

op een n , flegt, en die Meester moet lleen to Dusfeldorp

beoordeeld en zelf bewonderd worden . Fr nfchen zyn bier
genoegz m niet, uitgezonderd eenige Pousfins, en eenige
Pourtr iten v n L rgilliere en Rig ut, die goed zyn.
lk heb in deeze Reize bet verm k geh d v n, met el .
gen oogen, Mengs en B ttoni to kunnen beoordeplen, en
heb d rtoe gekozen, n de eene zyde, het groot Alt rftuk, de Hemelv rt, in de Groote Kerk te Dresden, en
de fl pende Profeet in dezelfde Kerk, beide v n Mengs ;
en, n den nderen k nt, de groote M gd len in de G lery, en bet Pl fond to Verlisch (fr i Lusthuis by Desf u) G nimedes verbeeldende ; beide v n B ttoni . Ik heb

bet

gevonden worden , in welke de kunstverdienflen v n her Pourtr it
feet gelyk fl n met bet gel d en de w rdy der perfoonen', welke her fluk moest verbeelden . Een on ngen m lot voor den
Gr veerder, die, ls n rvolger, bier in lydelyk is ; w rom men
op her befcheiden oordeel over zyne 'verdienften , by den Kennet
en Liefhebber, hoopen moer . Met beteren uirfl g heeft by zyn
'Gr veerfl l werkz m gehouden , in de n rvolgingen v n verfcheide fr ije moderne Verbeeldingen ; ls onder nderen v n de
Tekeningen en Schilderyen door den geestryken Kunstfchilder
C. Troost, bekend door her uitgegeeven Werk v n then grooten
Meester by Pieter Fotrquet, junior ; m r boven l g f by blyken
v n zyn goeden fm k en geoefend kunstvermogen, in de n r.
volging der gt Ilistornefche Schilderyen, welken v n zyne h nd
gevonden worden, in her Prentwerk, geriteld : Le G lerieRoy le
de Dresde. Als een n r C rlo Cigu no, bier voor befchreeven ;
een n r 7ofeph Port , gebyn md S lvi ti ; een n r Mick .
.Age de C r r ge ; een n r ,7. T. zflb ni ; een n r Correggio ;
een n r Titi n ; een n r P. P . Rubbens, en een n r Luc
Yord no, verbeeldende T rquin by Lucreti . In dir l tfle is hy,
onder nderen, zo uitmuntend en fr i gefl gd, d t de bewerking v n bet n kt, byzonder v n den rug v n 'r Vrouwenbeeld ,
een meesteifluk voor de in deeze d gen zo beroemde Str nge of
B itolosfi zoude uirm ken . Dit Stuk verftrekt voor ons en
de N kowelingfch p tot een onwr kb r getuigenis'', d t onze
v n ouds beroemde Gr veerkunst, in de Nederl nden, nog in zyn
tyd nier op flerven l g ; en d t h re bloci ft nd , f . of toeneeming,
nog heden ten d ge, fh nglyk is, v n goede Voorbeelden ter
n rvolginge in de Kunst, belooning en
nmoedigende Mecen ten v n cen verheeven fm k , die h r gelieven to begunfligen .
. PL. V . A . J. CZ .
C
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rheid
gevonden, en fiel B ttoni verre boven- Meng , W rmede
ik ecbter niet wil zeggen d .t Mengr geen, zeer groot
Schilder is geweest . B ttoni heft zeer veel , v n C rl
Cign ni, die my byzonder gev lt in eenige zyner Stukken
die ik gezien heb, en w rin ik meen to of rdekken een
mengfel v n zekere deugden v n R ph el, e i,-v n nderen
v n Corregio.
Te Leipzich terug komende , heb ik bet C binet v n
den Heer WINKLER , verm rd B nkier ld r , gezien.
Deeze verz meling is zeer groot voor een p rticulier, en
bev t fchoone, zo It li nfche ls Nederl ndfche, Meesters . Te Goth heeft de Herteg my een Stuk vertoond
v n eenen jongen THISBEIN, die th ns in It lien is ; ver.
beeldende Conr dyn en Frederik . Indien deeze Schilder
zo voortg t, z l by Mengs in veele z ken overtreffen.
1k heb to Desf u een jong Schilder gezien, REBERGH gem
n md, en die bereids in It lien~ geweest w s ; by heeft
my eenige v n zyne Tekeningen vertoond die zeer fchoon
w ren, en h d, buiten d t, eerie grondige en . uitgellrekte
kennis v n lle de Weetenfch ppen die tot 4yne Konst
eenigzins behoorden .
Een z k heeft my In Duitsehl nd , en byzonder- to
Dresden, verwonderd, n mentlyk, v n byk r s lle Schil .
deryen to viriden zonder vernis, of lleenlyk gedekt met
bet oorfpronkelyk vernis des m skers . W nneer jk
n
den eerften Profesfor to Dresden (een zeer kundig m n)
de reden bier v n vroeg, met byvoeging d t eenige zy.
ner Stukken, vernist zynde, meer kr gts zouden vertoonen, ntwOerdde by met de vr g , of 'er eenig goed
vernis in de w ereld w s? en duwde my wyders toe, d t
de Holl nders •e n Fr nfchen, met l bet fchoonm ken en
vernisfen hunner Schilderyen, to weeg br gten, d t, bin , :
nen vyftig j ren, de kostb rfte Stukkenr niets meer v n
den oorfpronglyken Meester zouden vertoonen d n .het b loo .
t o p neel .
lk heb bier de meeste Stukken v n de Holl ndfehe
Meesters zo vet in de verf gevonden ls of ze zo even
nit 's m skers h nden w ren gekomen, en ik beken d t
dit een g nsch nder uitwerkfel to weeg brengt d n de
Stukken v n dezelfde Meesters, doch v n l ter inkoop,
die veele vernisfen h dden onderg n . fly heeft my v n
beide foorten n st elk nder vertoond . N d t ik th ne
zo veele wonderen in de Schilderkuu t n uwkeurig hebK k %
be

488 00RDULL AANMERXINCEN OVER 'T SCWOONE, ENZ,

be gezien, zoude ik niets liever wenfchen d n om de
groote v n der Heist, v n Amierd m, to Dresden to mogen befchouwen in de Groot . gtb re tegenwoordigheid
v n zo vwle R ph eds, Correggio ., Titi nen en nderen,
w nneer ik UWE . verzekeren durf d t zulks geenzins
tot onzer v n onze N tie zoude uitkomen ; hoe zeer ook
de voorwerpen , door de It li nen beh ndeld, in hun
voordeel zouden mogen pleiten .
W rdfte Vriend, ik z l UWE . niet l stig v llen met
een verder, Verh l in hoe verre wy de overige oogmerken
onzer reize hebben bereikt ; n mentlyk het v n n by befchouwen v n eenige Hoven, het leeren kennen v n de
Doorluchtigfle Geesten v n Duitschl nd , en het opneemen v n den th t der Univerfiteiten, en v n llc Infiellingen, welke betrekking hebben tot de Opvoedingen, het formeeren v n menfchen, w rdoor men eenigzins zig een
denkbeeld zoude kunnen vortnen v n het toekomende Gefl gt . In het lgemeen k n ik zeggen, d t, terwyl lle de
ndere N tien v n Europ bereids h re Eeuwen hebben
uitgeleefd, Duitschl nd de h re begint, en wel met een
luister die veel belooft ; doch de loop v n h re ontwikkeling k n veel verfneld of vertr gd worden door de menigvuldige toev llerf, w r n een zo grof f mengefteld lich m
noodz kelyk onderhevig is .
UWEd . gelieve deeze niet n to merken ls een Nieuwj rsbrief,vermits ik oordeel, d t wy, beide op onze j ren,
deeze ft tige pligtpleeging ontw sfen zyn, en dezelve, nevens de St. Nicol s Schoenen,
n een zyde kunnen
ftellen .
Ik wensch, d t deeze U WEd . in volm kten welft nd nioge
ntrefl"en, en hebbe de eer, n myne ootmoedigfte groete
n Mevrouwe UWEds . Beminde, met de gevoelens, by
U WEd. bekend, to zyn , en to blyven ,
Wel Edele Heer, en W rdfte Vriend,
UWEds Ootmoedigfte en
Gehoorz mfte
's H ge 31 Dec.
1785.
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TEN E- A L L E G 0RIE .

(Door Wylen den beroemden Dr .

FRANKLIN .)

Hy fireeft, l ngs hoger wegen ,
Ne r 't heerlyk Godsp leis , lw r de w ereld dr it
Ow d'ongemeten s, met ferr en z yk bez id.
rde en m nkring fgezneten,
De r is 't verblyf, v n
Der edle Nielen, die de reizzheid v n geweten
En 't fc&zzldloos eleven, bier in zuivre deugd geleid,
Tot buggers vormden voor 't verblyf der heerlykheid.
Zy leven d r, vergood, in luisterryker kringen.
D t z lig oozd ontv ngt geen trotfihe /krvelingen,
leer houtmyt rookt v n mirrhe en fchittert voor 't gezicht .
's D7 ns grote geest, vervuld met we r en Godlyk licht ,
Ziet wet verb zing thins de wondre hemelbollen,
Ziet die onwrikb r fl n , en dezcrz eindloos rollen
Hy ziet, ±v t zw rte e clzt ons helderst licht bedekt ,
En l cht om 't rif, d t hem ten k rker heeft geflrekt.
LUCANUS,

volgens

NIEUWLAND .

een Droom d gt ik my in een eenz men Tempel to beIde nged
vinden . 1k z g gene foort v n Verfchynzel my n deren ;
nte v n 't 7elve breidde zich nit, en werd meer d n

menschlyk, de m ntel v n dit Weezen hing voldeftig tot benne .
den zyne voeten ; zes vleugels, witter d n fneeuw, wier r n.
den met goud geboord w ren, bedekten een gedeelte zyns li .
ch ms ; toen ik z g d t bet zyne menschlyke ged nte flei,
welke bet ngenomen h dt om my niet to verfchrikken, vertoonde zyn lich m lle de kleuren v n den Regenboog . Hec
y tte my op, en ik benterkte, d t lk in bet Lugtgewest reisde,
zonder eenigen' fchroom, met de fnelbeid v n een pyl door e n
welgefpierden rm fgefchooten .
Duizend glinflerende Klooten rolden beneden my ; doth ik
kon flegts een vlugtigen oogfl g werpen op lle deeze Klooten,
onderfcheiden door ilerlt flleekende kleuren .
Ik ontdekte fchielyk een zo fchoon , zo bloeijend , en vrugtb r L nd, d t ik eene fterke begeerte gevoelde om 'er op neder to d len . Myne wenfchc :n werden oogenbliklyk vold n ;
ik z kte l ngz m op de oppervl kte neder, en vond my om .
ringd door een d mpkring vol v n de ngen mfte geuren . 1k
rustte op een z gt groen veld, en breidde myne rmen uit, ten
teken v n d nkb rheid n myn hemelichen Gids, die wees op
een helfchynende Zon, w rn by, fchielyk opryzende, been
vloog, en verdween in d t lichtgeevend lich m,
K k 3
4k
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1k rees op, en verbeeldde my in den Hof v n Eden overge .
voerd . Alles vervulde myne Ziel met eene flreelende gerust .
heid. De flilfle vrede heerschte op -deezen nieuwen A rdbol ;
de n tuur w s bier verrukkend en onbedorven, eene ngen me
frischheid verflerkte Inyne zinnen ; een ngen me geur vervulde de lugs, welke ik demde ; myn h rt, 't welk met meer d n
gewoone kr gt floeg , b dde in een zee v n verrukking ; tertivyl her verm k, gelyk een zuiver en onflerflyk licht, bet binnenfle v n myne ziel doortintelde .
De ' Inwoonders v n d t gelukkig L nd kw men my te genoete, en n men my, n
de begroeting, by de h nd . Hun
edel uitzigt boezemde vertrouwen en eerbied in ; onfchuld en
geluk flonden in hunne oogen gefchilderd ; dikwyls floegei zy
de oogen ten hemel , en even dikvvyls boezemden zy eenen
N m nit, then ik n derh nd leerde, d t de N m w s v n den
EEUWIGEN , terwyl tr nen v n d nkerkentenisfe hunne w ngeu
bevogtigden .
Terwyl ik met deeze verhevene Weezens verkeerde, voelde
ik cene groote outroering . Zy flortten hunne b rren met de
opregtfle tedciheid nit, en de 11em der rede, llerverhevenst
en niet min b :;v llig, vervulde teffens myn oor .
Welh st ontdekte ik, d t dit verblyf geheelcn l verfchilde
v n 't Been ik verl ten h d . Een Godlyke ndrift deedt my
in hunne rmen vliegen ; ik boog myne knien voor bun ; doch,
-op de inneentendfle vtiyze opgebeurd , drukten zy my
n de
boezems, in welke zo br vc h rten woonden, en ik gevoelde
ten voorfm k v n hemelfehe Vriendfch p, v n die Vriendfch p,
welke hunne Zielen vereenigde , en bet grootfle gedeelte v n
ihun geluk uitm kte .
De Engel der Duisternisfe w s, met lle zyne kunflen ryen,
nooit in fl t geweest, den toeg ng tot deeze Wereld te ontdeklten !
Niettegcnfl nde zyn ltoos w kz me kw d rtigheld , vondt by nimmer een Iniddel, om zyn vergif over deezeu
gelukkigett Kloot to verfpreiden . Toorn , nyd en -hoogmoed,
w ren 'er onbekend ; de gelukz figheid v n eenen fcheen de ge .
lukz ligheid v n lien! Eene verv,oerende verrukking verhief on.
ophoudelyk hunne Zielen op 't gezigt v n de,weld dige h nd,
die over hunne hoofden de voliic Zegeningen der Schepping uit .
itortte .
De ngen me Morgenflond zoog de p reldroppen v n den
d uw v n Heesters en Bloetnen ; en de fir len der opkomendeZon
vermenigvukligden de betoverendfte ideuren , toen ik een Bosch
s g, vercierd met de fchoonheden des
nbreekeuden D ger ds .
De jeugd, v n beide de Sexen, zondt de r nbiddende Lofz ngen ten Hemel, en werd, ten zelfden tyde, vervuld met de
Grootheid en M jefleit v n GOD, die zich zo zigrb r by bun vertoonde ; w nt, in deeze Wereld der onfchuld, ontdekte by zich
dour middelen, onbekend
n opze zw kke verfl nden.
Al-
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Alle,dingen kundigden c lls ontz glyke tegenwoordigheid n ; de
kleuren der Bloemen, de gloed der Inie en, eene foort v n lge..
mteene gevoeligheid, verfpreid over lle Weezens, en die lich .
men, welke minst d r voor v tb r, fcheenen , verleevendigden
lle Weezens, met een woord, h dden een voorkomen v n gevoeligheid ; de Vogels hielden, in 't midden v n hunne vrugt,
Thi, ls luisterende n de ,ftreelende toonen hunner ftemmen.
M r geen pen is -in ft t uit to drukken, de verrukkende houding v n de jonge Schoonheden, wier boezems v n Liefde gloeiden .
Wie k n die Liefde befchryven , v n welke wy geen denkbeeld
lhebben, die Liefde, voor welke wy geen .n tn,bezitten, die
Liefde, her lot v n zuivver verft ndlyke Weezens, Godlyke Lief.
de ; welke zy lleen kunnen begrypen en gevoelen? De tong der
Menfchen, bier onm gtig, moet zwygen! - De herinnering
v n dit betoverend verblyf houdt, op dit oogenblik, lle de
yermogens myner Ziele in een ft t v n opgetoogenheid l
De Zon ping pop
de pen v lt my uit de h nd.
Och!
THOMSON, nooit z g uwe Z nggodin zulk eene Zon!
Welk
ten Wereld, welk een grootfche Orde! Ik tr d, met wederzin,
op de bloemryke Pl nteu , voorzien , gelyk die wy gevoelige
Pl nteu noemen, met een leevendig gevoel ; zy boogen onder
inyne voeten, lleen, om met meer gl ns zich op to heffen ; de
vrugt viel, op bet minute nr ken, v n den buigenden t k, en
l dt n uwlyks bet gehemelte geftreeld ls een ngen m gevoel
v n bet vogt in elke der klopte ; bet oog, doordringender, fchit.
zerde met meer d n geineenen luister ; bet oor w s fcherper ; bet
h rt, zich over de geheele N tuur uitfpreidende, fcheen derzelver ryke uitgebreidheid to bezitten en to genieten ; bet lgemeen
genot ffoorde niem nd in 't byzonder : w nt, eenigheid vermeerderde bun genoegen, en zy fch tten zich minder gelukkig in bun
eigen genot, d n in bet geluk v n nderen .
De Zon fcheen met eene helderheid, veel grooter d n die on_
zen A rdhol ooit beftr lt ; en egter kon bet oog d r tegen opzien, op eene wyze, die eene foort v n verrukking b rde over
tilt z gt en zuiver licht ; bet oog en bet verft nd werd 'er teffens
door opgekl rd, bet drong toe de Ziel in . De Lich men dier
gelukltige Perfoonen werden, ls 't w re, doorfchynend, ieder
j s, in zyns Brooders h rt, dezelfde gevoelens v n genegenheid
;n tederheid, welke hem vervulden.
'Er ftr lde, v n de bl den v n lle de Pl nten, door de Zon
befcheenen, een lichtgeevende floffe, die, op een fft nd, geleek
n r lle de kleuren v n den Regenboog .
W nneer de Zon
onderging, dreeven 'er zes M nen in den d mpkring ;,derzelver
voortg ng, in ouderfcheide w ndelkringen, leverde, ieder n gt,
een nieuw vertoon op . De tnenigte v n St rren, die o is
op A rde voorkomen ls by gev l
n 't uitfp nzel verfpreid,
ziet men bier in 't juiste gezigtpunt, en de orde v n 't Heeldl
vertoont zich in l h re heerlykheid.
K k .
W ll .
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W nneer in dit gezegend Gewest iem nd zich ter rune begif ;
boodt bet Lich m, 't welk niets h dt v n onze rdfche hoof&
iloffen, geen tegenft nd s n de Ziel ; m r deeze befchouwde in
een gezigt, zeer n by grenzende
n bet weezen der z ke, bet
gl nsryk Gewest, den Throon des Eeuwigen, werw rds zy wet#
h st flondt overgevoerd to w rden . Zy ontw kter uit eerie z g
to fluimering zonder ongem k of ontroering, genietende bet toe.e
koriiende door een fterk gevoelen der Onfterflykheid ; vervuld et;
opgetoogen door bet denkbeeld eens n derenden Gelukfl ts,
'voortre$yker d n zy tot nog genooten h dden .
v det
Smert, het j mnterlyk uitwerkzel v n de onvolm kre
ndoen•
lykheid onder ruwe geftelteuisfe , w s onbekend by deeze. on .
ndoening w rfchuwde hun tegen de
fchuldigen ; eene ligte
voorwerpen, die konden fch den, en de N tuur befchutte hun
voor gev r, even ls een teerh rtige Moeder h r Kind met de
br nd fbrengt v n een put .
Ik demde veel vryer in deeze woonpl ts v n Vreugde en
Eendr gt ; myn bell n werd my hoogst dierb r ; doch in dezelff •
de evenredigheid, ls de bekoorelykheden,welke my omringden,
my gevoelig' ndeeden, vermeerderden myne fmertelyke ndoe
ningen, ls ik met myne denkbeelden terug keerde n den Acrdkloot door my verl ten . Alle de onheilen en wederw rdighe .
lien des Menschdoms vereenigden zich ls in ddn punt, en over
lelpten myn birt ; ik riep, vol mededoogen, uit : --„ Hel s!
• de Wereld die ik bewoonde, geleek voorheen de uwe ; m r
• Vrede , Onfchuld en zuivere Verm ken verlieten dezelve
W rom werd ik niet onder u gebooren? Welk
• welh st .
• eene ftrydigheid! DeA rde, myn treurig verblyf, wordt onop .
• boudelyk met zugten en tr nen vervuld ; d r onderdru.kt bet
kleinder get l bet grooter ; de booze geest v n Eigenb t be• derft w t by nroert, en w t by begeert . Goud is d r een
• God, en zy offeren, op diens Alt r, Liefde, Menschlykheid,
• en de hoogstfch tb re Deugden .
„ Beeft lien, die my hooren! De grootfe Vy nd, then de
• Mensch heeft , is de ik(ensch ; zyne Opperhoofden zyn zyne
• Tyr nnen ; zy doen lles bukken onder bet juk v n hunnen trots
• en hunne grilligheid ; de ketens der verdrukking reikeq v n de
• eene Pool tot de ndere ; een Gedrogt, 't welk bet m sker v n
ntrekt, m kt bet fchriklykile gew.eld, en moord,
• Roein
• wettig . Zints de heillooze uitvinding v n bet Buskruid, k n
• geen Sterveling zeggen, morgen z l ik in vred.e woonen --• morgen z l de h nd des willekeurigen gez gs myn hoofd niet
• verpletten -- morgen z l de kn gende kommer my niet vermorgen z l bet gekl g v n een vrugtlooze w n• teerzn
• hoop, uit een verfcheurd h rt opflygende, myne lippen net
• ontglippen , en de Tyr nny my niet ls in e u fteenen kiss
• begr ven !
~, Och, myne Broederenb Weent, weent over ns . Wy bevin.
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vinden ons niet lleen omringd met Ketenen en Beulen ; m r
„ h ngen d r%nboven of v n de J rf ifoenen, de Hoofd(toffen,
„ en -de kleinfte Infecten . De geheele N tnur is wederfp nnig
• tegen ons ; en zelfs, indien wy h r to onder brengen, doer
• zy ons duur bet len voor de zegeniingen, die onze rbeid h r,
• fvordert . Uet .bro d d t wy eeten wotdt gewonnen,onder
• zweet en tr nen : en d n komen gretige Menfcheii oils _pl n• deren, om her n hunne gunitelingen to geeven .
„ Schreidt, fchreidt met my, myne Broederen! H t vervolgr
• ons ; Wr k fcherpt h r dolk in 't duister ; L ster en Kw d„ fpreeJ :enheid fch ndvlekken ons , en beneemen ons zelfs bet
• vermogen om ons to verdeedigen ; de Vriendfch p verr dt ons
• vertrouwen, en dwingt ons ; dit nders troostvot deukbeeld-i
„ to vloeken . Wy viuden ons genobdz kt to woonen to mid• den v n dw ling, dw sheid, trotsheid en boosheid ."
Terwyl myn h rt dug den vryen loop g f n her uitboezeme
Bier kl gten, z g ik een bende Ser phs v n den Hemel nederd Ien ; wile de gelukkige Bewoonders v n dit z lig Gewest hievem
een vreugdegejuich n. Hierop met verrukking ft rende, fpr k,
my een oud M n, in deezervoege, n : „ W r wel, myn Vriend
• her oogenblik onzes doods, of liever, v n een nieuw leeven,
,, n dert . De Dien rs v n den GOD lter gen de zyn verfehee.
• nen om ons v n deeze A rde weg to neemen ; wy g u wow:
• nen in eene veel volm kter Wereld ." „ Hoe, V der ;"
voerde ik hem to gemoete, , weet gy d n niet v n doods ngfien,
• v n den fchrik, de ben uwdbeid, de fmerc, die ons in onze
• jongite oogenbiikken m rtelt!" „J , myn Kind," nt.
woordde by, „ deeze Engelen v n den Allerhooglten komen, op
• v stbeftemde tyden, en voeren ons lien been ; zy b nen ons
• den weg tot cene nieuwe Wereld, v n welken wy een denk.„ beeld hebben, door de onw nkelb re overtuiging, welike wy
• omdr gen, v n de onbegrensde Goedheid en Grootbeid des ,
• Scheppers t"
Eene bev llige gloed verfpreidde zich, onmiddelyk, over lter
gels d : zy fcheenen reeds met onflerflyke Heerlykheid bekroond ;
zy beurden zich z gtlyk, voor myn oog, v n den grond op ; ik
drukte de heilige h nd v n ieder voor de l tfle keer, terwyl zy,
met een l ch v n vergenoegen, de ndere den Ser ph nboden,
die vleugelen uitfpreidde om hun he,melw rds op to voeren .
Zy reezen lien to gelyk opw rds, gelyk een drift Zw nen
2ich opheft,en, de vlugt neemende, met eenem jestueufefnelheid,
over de hoogfte toppen been vliegt . Ik z g her met verdriet n : myn oog volgde hun u in de lugt, tot d t ik die g.
tensw rdigen in de wolken verloor, en lleen bleef in dit heerlyk
verl ten l nd .
Ik betnerkte d t ik nog geene gefchiktheid h d om'er in to
woonen , en wensrbte n deeze ongelukkige Wereld v n Boetedoeniug weder to keeren ; zo keert ee Pier, zyn Eigen r ontfn pt ,
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In pt, weder, en volgt hem, op nieuw geketend, tot in xyo
gev ngenis .
Outwn kende, w s deezo begogeling.verdweenen ; eene bego.
geling, om welken ten,vollen to befchryven, my woorden o r.
breeken ; m r deeze,begpgeiirrg z l ik sltoos met genoegen gedenken ;~ en,~ door hoopej "derfteund, tot mynen dood, in 't
diepst myner ziele bew ren .
1
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oo ltomt d n de Henfst to voorfchyn, die zyne v le iluier
over hot A rdryk fpreidc
reeds, voor l'iet blyde groen,
een gr f bereidende. - ~Hy komt, gew pend met fcherpe
eisfen, en
gekroond met de rykgel dene Koorn iren, die,
op onze goudgeele Velden, been en veder zwieren! Wie zoui
dit kunnen zien, en zwygen! Wie-zou, by de, befchou.
wing hierv n , niet, verheugd, zyne erkentelyke Z ngen n .
heffen !'Alles, w t de veelkleurige en fchoonbebloemde Lente, ix
overvloed, belooft, en de Zomerhitte tot volkomene rypheid,
heeft gebr gt, verfchynt th ns, in ontelb re menigte, voor ons .
ezigt, in lle zyne fchoonbeid en volm ktheid .
N
chikt de M ijer, op het Veld, voor her fl nde Koorn, zich
in orde, - gebukt, binden zy de fchooven in de br ndende
hitte der Zonneflr len, d r nderen den verz melden fch t den
L ndm n in zyne Schuuren brengen
Zoo m g den Veld.
ling zyne Bew rpl tfen met blydfch p opvullen --- met blyd.
(ch p : w nt nu, heft de- vrolyke L ndjeugd Vreugdez ngen n,,
de Gr nhoopen gel den , en.
nu zy de Akkers gekl rd
her work v n den Bouwm n met lle zyne zorg vervuld zien,
en bet . einde v n lle zyne moeiten in 't ploegen - z ijerr ---kweeken en bew ken, be ntwoord is.
D n, niet minder
ngen m is nu de 'met vrugten rykgel den Boomg rd :
De vruchtb re N tuur, die lles verfynt, ver ndert, tot in bet
oneindige, bet f menftel h rer geurige voortbrengzelen ; lien nit
de eerfte floffe - gemengd met het gem tigd vuur der Zonne,
en
met W ter A rde, en
Lugt hervoort gebr gt ;
zod nige zyn de welriekende fch tten, die in de koele n chten
v n dit J rgety de, v n de buigende, en
zw rgel dene
' Meufchen dienst.
Boomt kken, nederftorten, tot
Nu vertoont ons de Herf t, d r by zynen dorren voet op den.
vruchtb ren grond des A rdryks zet de verwelking der groei,
Nu
Ooft, j lles, kwynt :
jende W ereld ; Bloemen
zien wy de W ndelwegen lotn met fgev llene Bl den, ls bez id ; terwyl Bosfchen
en Velden, v n lle k nten, eeti
treurig , woest en doods, gel t fchynen n to trekken , d r verwoesting lles nedervelt .
Bet
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flet ngen me, bet blyde, gez ng v n bet lief Gevogette tree
verwijderen zich v n ons, en word
h t ons nu ; zy vlugten
den, door den A nbiddelyken Bezorger v n lles w t is, op eene
llerbyz nderfle wyze bew rd , tot d t de ngen me verkwik.
kelyke Lente weder to vodrfchyn komt .
De Yon geeft nu geene ndere d n korte d gen, en de v ogti.
g e n cl1ten werpen de verdilcte d mpen op bet A rdryk neder!
nbiddensw rdige byzonderheid in de fchikking
Welk eene
der S izoenen v n Hem, die, door zyne ontz glyke,Alm gt,
de vruchtb rheid doet zweeven in de d len :
Hoe beeft
elk J rgetyde zyne uitmuntonheden -- - het is -yehov ; die
deeze weerg delooze fchikking, zoo wyslyk
deeze orde, '
Zyrle is de
rde en lle h re
zyne vereischten geeft :
volhesd ; Hy is bet die het J r met zyne goedheid kroont ; geevende
n den Akker en bet Z d de volkomene vereischten
om vrugten voort to brengen , en n den L ndm n' de' nodige
kunde om de Gronden to bebouwen,en de Gr nen to beh nde.
len .
Hy fchikt hunne zenuwen en fpieren tot den vereischten rbeid , d r zy in het zweet hunnes
nfchyns hun
brood eeten! met fm k en tot vcrz diging. Zy berinden , d t
God zich niet onbetuigd n hun heeft gel ten
- m r hun,
integendeel,zoo veele weld den bewezen, zoo eel goed ged m
heeft v n den hemel, geevende hun den ngen men, den very
kwiklyken, regcn Ws zy then behoefden :
J , door middel
v n her wisfelen der S izoenen , en
bet genieten v ts
vruchtb re tyden, hunne h sten vervullende met fpyze en Pro.
likheid :
D t onze mond d n Godes ]of
onze tong
jehor 's roem vermelden ; w nt
v n• Hem, en door Hem,
verkrygt elk J rgety zyn beurt ; leerende ons, door zynq onn .
g nb re fehikkingen, hoe de tyd lles ter nederfl t, hoe l.
les, op den wenk v n Hem , die lles regeert, Feeder tot niet
keert : -- J , tveld dige-N tuur,'c zy gy kwynt of bloelt--'t zy de Lente Zephirs bl st , of de Herfstwind buldert , gy
gy leery ons, hoe wy eens tot flof zullen we .
n r onze vernictiging, juichende op to
derlceeren , om
fl n .
2 Sept.
J. D . V.
ZEDELYKE

BEDENKINGEN .

l ets word ons door de geduurige bevinding onwedrfprekelyN ker geleerd, d n, d t 's menfcnen rdsch geluk zeer orrbeIlendig, n' duizend en duizend wisCelv lli~, heden onderhevig, is .
Bet geringlle toev l k n verb zende ver nderingen in bet zelve
to wege brengen ; k n veroorz ken, d t, de fund menten onzes
geluks weggerukt zynde, bet zelve op eenm l moet inllorten .De
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De Goederen dezer Wereld m ken ziett v k vleugelen, en vttd+
gen zo fchielyk v n ons, j dikwils veel fchielyker , d n zy gei
komen zyn . En fchoon de zorg der Stervelingen zich geft dig uit.
legt, om die to bej gen of td behouden,met voorby zien v k v n
hot llergewigtigfte, bun eeuwig behoud, k n men echter, met t
zyn woeten., met l zyn 2rbeid, met t zyn fl ven, bet geluk niet
terug h©uden, w nneer .lter den mensch g g verl ten.
Is bet onze Godsdienst, gegrond op de Redo en op de Openb ring, is bet onze Godsdienst niec, welke ons zo bondig be .
wyst, zo llerovertuigendst leert, d t Elende en Schuld ltyd
elk nderen verzellen ? W r fchuld is , d r vind men e1gnde .
VOdr de fchuld wierd 'er geene elende gekend . De geheele N tuur is m r eerst ver ndord, verkeerd en bedorven, toes de wits .
neiging v n den mensch zondig, verkeerd en bedorven, wierd .-D ruit is l de verkeerdheid, in de n tuur der dingen fged ld en
voortgekomen .
Het is de Ondeugd, de Zonde, die op
bet gefch pene zo heilloos een invloed heeft, d t l het Schepzel
to z men pnder den zw ren zondenl st moet zugten.
Onze
Godsdienst leert ons, d t geluk en onfchuld, even gelyk fchuld
en elende, . ltyd elk nderen volgen , to z men h nd n h nd
Onm tigheid, losb ildigheid en wellustigheid worden
p n.
opgevolgd, d delyk verv ngen, door duizend j mmtren, die v k
bet- Ieven verdrietig, zoms den Lyder w nhoopig,m ken, en hem
eindelyk in de uiterfle elende Rotten . '
De woelige toneelen
v n verm k ver nderen dr in treurige r mpen ; w rtegen de
deugd ten gevolge heeft een flll, gerust en l ng levee ; w nt de
Godz ligheid is voor lles nut, hebbende de belofte v n dit en
bet toekomende Ieven .
Deze Wereld heeft gene goederen, die beflendig up den duur
kunnen vergenoegen .
Het zyn goederen v n eene ndere
n tuur , welke de begeerten der ziele vervullen kunnen .
A n deze zyde v n bet gr f is lles onvolm kt en onbeftendig ;
m r,w nneer de mensch n de overzyde v n de doodsjord
gekomen is, d n l ndt by n in de Gewesten, w r gene ver ndering meet pl nts grypt ; d n R pt by over in bet Ryk der beitendigheid, en l t bet l nd v n onrust en onvohn ktheid gter
zich. W t zw righeid d n, l moet men eens vele wederw r ,
digheden en verdrukkingen in dit leven lyden! De tyden der verdrukkinge, bet lyden v n dezen tyd, is v n geen nhoudenden
duur ; bet gn t gelyk eene fch duwe, die ligt ver ndert, fchielyk
voorby :
d rbeneveus is , in dit leven, do w re vergelding
niet to w gten .
Hier lyd v k de Onfchuld, die denm l
7, l zegevieren , w nneer de Verdrukker cone euwige ftr f tog
xy loon g l ontv ngen .

C . v.
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De God'zeid roept, door h rzr gedunte vt gt,
De Duistersds, en 't word op
rde N cht .

L os Deo, S lus Populo,

D

D e D g is ten unde, de Avond komt , 't gewoet begeeft de ilr ten , - de Zon is met lle
h re h •erlykheid ,,en derd, tot n bet vV'esten : Jehov
?oept de 11uisternis, en het words op
rde n cht . Nu
treedt de fch mele d glooner Tyne winning in, om to rusten v n zynen rbeid, zyne Dg o v n t hem met blydfch,p, en zyn Kroost d rtelt um liem heenen : welk eene
,vv - .e fchikking v n den onderhouder der N tuur, d r
byy den D s, ichikte om to rbeiden , beilemde by deli
1V, cn t, opd t onze vermoeide ligh wen zrniden rusten .
Is nu de D g fchoon , die ons, door het licht der
:tonne, lle de uidleel:ende hyzonderhedin v n bet Heeli l
nfchotnven ! do N cltt is met minder voortreflyk .
duet
Jln bevouttigt des N chts de d uw bet A rdryk ; d t des
de gs, door de hitte der Zon, ls verdruogd fcneen .
hoc heerlvk --- hoe M jestucus, is de befchou,,vin der
M n en Sterren , die God bereid heeft : well; een nt l
I-Iemelfche ligh ren ! en hoe verlustigt zich de befchouwer v n Gods ;;route Werken , in lle die flemzll'Che Wonderen . Hoe beileedt this de Sterrekundi ;cc den N cht nutti . en tot voordeel, d r, hel s! .mdere Scl epielen denzelven zoo j m :nerlyk mishru,i;rn . -- floe komen nu
de b kl dige --- de, in 0Veeide, ls verdronrken Schepielen, ten runne .le . Zy w ndelen in de duisternis, h .
tcl her licht, wn dot 't .uine werken boos zvn : le dropkeufch p, de to • • n jlooze losh nducheid, ireeit in den duisreren N cht h ten TO! : Zicl en li h m 'vordt betlo,ven :
d r eerie n 1l-ep v n onheilen lle die ontugtighedeu
ten gevolge !hebben . - -- Welke verlteerdheden , voor
kI
verMENC . 1791, i\ O 12,
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vcrit ndige \Vezens! hoe vergeeten zy de heerlyke einderl
v n den N cht .
D n, --- genoeg bier v n . Nuttiger zullen de volgende befchouwingen zyn .
Is de N cht gefchikt, om to rusten, opd t wy, door
den Sl p, met nieuwe kr gte zouden doordrongen worden ; then b lzemendeu Sl p, die -- zoo s ng wy denzelven, behoorlyk, en overeenkomflig met bet oogmerk
onzes wyzen Scheppers, ebruiken, eerie weld d, voor
ous is ; fchoon by, even ls de heilz mite Artfeny, door
bet misbruik , iii doodlyk gift ver ndert,
d t wy
d n den N cht gebruikcn , tot d t heerlyke einde ,
w rtoe dezelve door den wyzen Schepper gefchikt is ;
en niet misbruiken , door to veel , of to weinig ,
fl pen .
Een onm tig genooten Sl p is voor onzen geest, zoo
wel ls voor deszelfs wooning, bet ligh m, hoogst gev rlyk, - gelyk de m tige Sl p voedfel en verfterking voor bet ligh m is . De onm tig genooten Sl p verzw kt de zenuyven ; eene, d rdoor veroorz kte, l to
flerke , uitw sfeming berooft bet ligh m v n de beste
f ppen ; eene tr gheid en fl pheid verfpreidt zich over
lle onze leden ; en
d r Ziel en ligh m zoo n nw
n elk nderen verbonden zyn, zoo lydt, by een onm tigen Sl p, dit ons edelst deel niet minder ; lusteloosheid
en mismoedigheid benevelen l ngz merh nd onzen Geest,
verhinderen deszelfs werkz mheid , en m ken ons
eindelyk voor de bezigheden, gelyk ook voor de pligten
des gezelligen levens , geheel onv tb r .
De verbeeldingskr gt en bet gelicugen verdwynen ;
de bron
v n denken en overweegen verdroogt,en
de hooggedelde Mensch d lt, tot den l gi'en r ng der Schepfelen, neder .
>\I r niet minder treurig zyn de gevolgen v n den verw rloosden , of l to korten , Sl p .
En ook tot
dit gebrek verv llen veelen . Door cenen, nders, roemw idigen yver, voor de \Veetcnfch ppen ngevuurd,onttrekken zommigen, om hunnen geest, door n rftig onderhoud, voedfel to verfch ffen , hun ligh m de iiodige
rusr, verdryven, door opw kkerende dr nken, den Sl p,
en l ten zich, door den v lfchen w n, rnisleiden, v n
zich by D g deeze fch de to zullen vergoeden. D n -heide , v n den N cht den D g , en v n den D g den
Nucht m ken , is fch delyk , en ftrydt met bet oogmerk
en
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rtoe de Sl p gefchikt is . De duisternis e
ftilte des N chts nodigen ons ter fluimeringe , gelyk het
licht en gewoel des D gs ons d ruit opwekken .
Wenscht gy d n vrolyk en gelukkig to leeven, gebrnikt
den N cht, tot d t cinde, w rtoe by verordend is : vlied
lle misbruik v n den heilz men Sl p : d nk, zoo dikwerf cr y u in deszelfs rmen nedervlydt, den liefderyken
Schenker deezer weld d ; en - doordrongen v n de
ged gten , d t de Morgenftond dikwerf eenen ryken zegen
met zich voert, moet ook - lle onm tig genooten Sl p
u, ls der menschheid ortcerend, toefchyi en .
D n,
de N cht , w rin ons vermoeide lighe nn
n r rust zoekt , moot ons telkens n bet tydftip doen
denken, w rin wy eens in bet gr f zullen rusten . Geen
middel, om den Mensch immer w kz m to houden, en
to doen zorgen d t by nooit v n de regte b n fwyke,
is heilz mer, d n bet denken, n Dood en Leuwigheid .
leder, ten einde hellende D g, zegge ons, d t
ook dr de vond onzes levens z l n deren ;
d t bet
Bed, w rop wy ons ter ruste nederliggen, ligtlyk ons
Zoo min wy derKr nk- en Sterf bed Ir n worden .
h lven den Sl p behoeven to vreezen, fchoon by ons de
bewustheid v n ons zelven ontneeme , zoo min moet ons
de Dood verfchriklyk zyn ; en zelfs dit no- veel minder
w nt of wy v n den Sl p, in wiens rmen wy ons des
N chts nederliggen , weder ontw ken zullen, is geheel
onzeker ; m r d t ,
w nneer bet ligh m in de fluimering des doods wegzinkt , de geest d n , ter onflerfelykheici, ontw kt - is ontwyfelb r .
Beveclen wy ons d n, by elken n derenden N cht, n
onzen lgemeenen V der, loovende hem tevens, met vrolyke d nkb re h rten , voor lles, w t by ons den verloopenen D g, wederom, ter onderhoudinge en verkwikkinge onzes ]evens, heeft gefchonken ; zoo be ntwoorden
wy hierin ook
n bet groote oogmerk onzer beftemming : zoo zullen wy eens onze flerflyke ligh men
onfterflyk zien worden,
n de ndere zyde v n bet gr f :
w r geen N cht, kommer, of moeite zyn z l ; en God
lle tr nen v n onze oogen z l fwisfchen .
L ten d n deeze befchouwingen v n den N cht w rlyk heilz m zyn :- d t zy u , heden , en dikwerf in bet
toekomflige , de ged chte
n uwe fterflykheid, en
rt
uwe onflerflykheid, herinneren!
En gy,
V der
v n ons Wezen, in wiens h nd lle onze d gen zyn, L 1 9.
die
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die dok weet , hoe kort, of hoe l ng, derzelver fch kel
voor ieder nzer z l weezen, geeft ons, by bet einde
v n ieder voorbygeg nen, en -voor Eeuwig onherroepelyken, D g , een d nkb r h rte, d t gy ons, noch,
in deeze Ster'lykheid bew rd hebt ; opd t wy ons voor
de Onflerflykheid zouden voorbereiden ; fchenk ons d rtoe , door uwe goedheid , elken N cht eenen m tigen
Geef,
Sl p, die ons verflerken, en verkwikken k n .
d t iiiet eenm l de l tfle fluimering ons ontydig verr sfe! , D rtoe helpe ons uwe V derlyke goedheid!
Het zy zoo .
V. . .
WAARNEEMING VAN EENE ZEER VEROUDERDE ZENUWZIEKTE, VFRGEZELD DOOR BYZONDERE TOEVALLEN
EN VREENDE VERSCIIYNZELEN, DOCH EINDELYK
GEHEELENAL HERSTELD . Door CASP . `RENSING,

Med . Doctor, to Amfterd m .

r deeze Ziekte v n eenen zeer l ngen duur, en met
hevige toev llen vergezeld geweest, m r, eindelyk,
D
evenwel gelukkig herfleld is , oordeelde ik bet niet on-

dienflig, om derzelver Gefchiedenis, benevens myne d rin
gehoudene Geneeswyze
n bet Publiek mede to deelen,
eensdeels , om zod nige Lyders of Lyderesfen, die dit
moeten leezen, to bemoedigen , door,
n hun to doen
zien , d t, hoe zw r , moeielyk en l ngduurig ook hunne
n de moKr nkheid weezen moge, zy echter d rom
gelyke geneezing nimmer moeten w nhoopen ; ten nderen , om myne Kunstgenooten, wier geduld, by bet beh ndelen v n zoortgelyke Ziekten , ook niet zeldeu to kort
n to toonen, d t, w nneer men eene op goede
fchiet,
gronden fleunende geneeswyze , by nhoudenheid, door.
n de tusfchenbeide komende toev llen
zet , zonder zich
l to veel to flooren, en men dezelve teffens gep rd doet
g n met overtuigende redenen , gefcliikt n r bet Ch rmer en de kennis v n den Lyder, men d rdoor bet
beste in fl t gefleld word, cm zoortgelyke ongem kken
(indien dezelve to geneezen zyn ,) gelukkig to boven to
komen . V n dit l tfte Middel heb ik my, nict lleen in
dit , m r ook in veele ndere gev llen , clikwyls moeten
bedienen , om de , uit de Ziekte zelve en derzelver l ngdu -
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duurigheid, meest ltoos ontfl nde moedeloosheid, welke zomtyds zeer n
n w nhoop grenst, weg to neemen, en de Lyderesfe tot bet nhoudend gebruik m ken
der voorgefchrevene, veel l zeer on ngen me, Geneesmiddelen, to beweegen .
M r Mej . v n H . . . , wier Ziekte ik befchryf, my
wel bet genoegcn heeft willen geeven , om zelve een Gefchied-verh l v n h re voorige ongefleldheden , die t len leerryk zyn , en w ruit, ten l tflen, h re Zenuwziekte ontfl n is , to befchryven, z4l ik het zelve voorf l ten g n , en lsd n de d rby vereischt wordende
Ophelderingen en Geneeswyze l ten volgen .
„ Deeze Perfoon w s, in h re vroege jeugd, zeer n„ doenlyk v n geflel , rn r, voor 't uverige, vlug en
„ vrolyk, m
r en r nk v n postuur, en, beh lven dik9, wyls Neusbloeden, en uu en d n een flcrken Doorloop,
lleen by zw re fchrikken , of h rde
99 redelyk gezond ;
„ beh ndelingen , die , uit hoofde v n eeoe l to flrenge
• opvoedinge , dikwyls voorvielen , wel eens n Stuip„ trekkin en onderhevig ; ook heefi zy eenigen tyd ouder
• de N gtw ndel ren behoord, doch (lit lles v66r den
• ouderdorn v n 9
lo j ren ; v n dies tyd , tot circ
• h r i7de j r, beh lven dikwyls Keelziekte, en twee„ m l Pleuris, nders t melyk gezond , doch zeer m • ger ; n then tyd niet ziekelyk, beh lven zw re kr mp~, gtige pynen by bet komen der M ndelyki'che ZuiveA , ringers .
,,Omtrend 2 J r oud zynde, is zy gehuwd ; heeft 0
„ M nden d ru een Kind ter wereld gebr gt , en i5
9f M nden d rn een tweede ; en dit ruin een J r ge• zoogd, Zeer kort hierop ten derdem l Zw nger zyn,, de, openb rdc zig , met de 3 M nden, de Vloed,
• en duurde 6 \Veeken , d n eeni zo geweldig d t zy
i , geheel niet geroerd kon worden , en d n weder, by
• tusfchenpoozen, minder, zood t zy even op kon zyn,
• tot eindelyk cen Miskr m, v n een tweeling, volgee ;
• drie d gen d rn hield de vlocijing geheel op ; w nneer
~, zy , hoewel zeer zw k zynde, in de noodz klykheid
• w s om over huis to moeten g n, en d gelyks vry
• flerke bezigheden to verrigten ) die h r zeer moeilyk
• vielen ; vier \Veeken dus voort gefukkeld hebbende ,
• kreeg zy de Koorts , die telkens om den nderen d g
„ kw< ni, met hevige ben uwdhedeu en pl tzelyke pyn
L 1 3
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• in de linkerzyde v n den Buik , verzeld v n geweldige

„ br kingcn, die ltoos zo l ng nhielden, tot de kou .
„ de v n de Koorts over w s ; geduurende deezen tyd
• w ren de M ndflonden ongeregeld , zomtyds om de
• veertien d gen of drie weeken ; deeze toefl nd duurde
• byn een h lf J r ; de Kin , in menigte, en op lter• lei m nieren gebruikt, fcheen meer n deel d n voordeel
„ to doen ; toen eindelyk de Zieke h r trek involgde,
• en zuur chtige Dr nkcn , enkel Groenten , S l de ,
,, A lbesfen en dergelyke , gebruikte , vertrinderde de
• Koorts, de 1VI nctelykfche Zuiveriugen kvWOeu geregel• der, en zy wierd, over 't geheel, w t betcr ; een J r
• n derh nd br gt zy weer cen Kind ter wercid, zoogde
,, bet zelve 6 Ir1 nden, w niseer bet n geweldige Stui,~ pen flierf; de overvloed v n Zog noodz kte h r op„ droogende Pleisters op de borst , en M tr sjes onder
„ de rmen , to leggen , cl n dit fcheen zulke geweldige
,, Hoofdpyn to weeg to brengen , d t zy refolveerde lle
„ opdroogende Middelen gterwege to l ten ; bet Zog
• verminderde this wet, m r ging met weg, en de Hoofd• pyn bleef voortduuren, tot zy zich korten tyd hiern ,
• op meows, Zw nger beyond ; in de dr gt minderde de
• Hoofdpyn , m r zy w s, n de derde M nd, zeer
„ gekweld met kr mp gtige pyn in bet Lyf, en eon zw k„ heid in de Lendenen , die h r over beide zyden kw „ fyk deeden g n ; n de geboorte v n dit Kind, (d t zeer
,, kloek en gezond f heen, m r n geweldige Stuipen
„ on- :erhevig w s) kw m de vorige Hoofdpyn weer ; zy
„ zoogde bet Kind , h d ltoos h re Zuiveringen zeer
~, flerk , en de I ioofddpyu duurde zelden l rger d n eon
„ h lven t g, dock kw m dikwyls ; dit Kind, elf M n„ den oud zy nde , flierf insgelyks
n Stuipen ; orn„ trent deezen tyd vermeerderde de Hoofdpyn zeer flerk,
„ kw m korter t,p ellk uder, en duurde,dikwyls,verfchei .
,, den etm len, zonder tu, fchenpoozing ; deeze zonderlinge
„ Hoofdpyn kw m nicest, op Edn oogenblik, in de groot„ fle hcvigheid, en flelde de P tient buiten fl t, uiet l .
„ leen oin lets to doen, m r zelfs, om op de been to
„ blyven, to eeten, to il pen, of behoorlyk to denken,
„ zomtyds ook om to drinkefi , uit hoofde v n de fp n„ ning in de keel ; do pyn bep lde zich meest, of n
„ de eene, of n de ndere, zyde des Hoofds, en een
„ zeer kleine plek midden op de Herzenen ; bet Hoofd
, in de kusfens to leggen w s li r niet mogelyk ; ls zy
„ 1e ,4
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„ leggen moest, w s 't op een Pl nkje, of tegen een hou„ ten Schot, en 't eenige Middel, d t noch eens tot ver„ ligting kon ngewend worden , w s , om het Hoofd,
„ door een flerk Mensch, tusfchen de beide h nden, zo
„ fterk mogelyk , to drukken en v st to houden ; de n„ v llen duurden v n tyd tot tyd l nger, en lieten, ls ze
„ voorby w ren, groote vermoeidheid en dikwyls duizelig„ heid n ; verfcheiden Do&oren en Profesforen (*), heb;, ben, op veelerh nde wyzen, getr gt, dit ongem k to
„ geneezen, doch 't fcheen to h rdnekkig om ergens n r
„ to luisteren ; uitwendig verw rmende en opdroogende
„ Middelen deeden n deel, en inwendige zogen mde Z e,, nuwverfterkende w ren vrugteloos ; eene nieuwe Zw n„ gerheid m kte geen ver ndering in het ongem k ; een
„ zeer kundig en menschlievend Geneesheer (i), d r zy
„ in 't begin v n h re Dr gt kennis ^n kreeg, g f zig
„ onbefchryflyk veel moeite om h r, dock, in 't eerst,
„ zonder eenige vrugt ; eindelyk fchreef by een zeer zon„ derlingen Dr nk voor ; w nneer dezelve gebruikt zou wor„ den gin- de Zieke op de grond zitten op kusfens, orn
„ zich voor v llen to beveiligen , gebruikte d n een h lf
„ theekopje v n deezen Dr nk, en w s d rop in weinig
„ minuuten in een fk t v n dronkenfch p, zo, d t men
„ h r zou hebben kunnen wegdr gen, en zy, meesttyds,
„ lle bcwustheid verloor ; dit duurde korter of l nger ,
„ n r m te zy, voor het gebruik, beter of erger geweest
„ w s ; dit Middel (5) wierd tweem l d gs gebruikt, en
„ de P tiente vleide zich eenige verligting, ten minPen in
„ de hevigheid v n de Pyn, to beii)euren ; m r ongeluk„ kig ferf de br ve Geneesheer, eer men, met grond,
„ lets v n de uitwerking deezes Dr nks wceten kon . De
„ P tiente, nu op 't l tst v n h re Zw ugerheid zynde,
„ verkoos geen nder Doctor, en gebruikte geene M edicy„ nen ; de Hoofdpyn bleef ls to vooren ; h re kort hierop
„ volgende Verlosfing w s zeer moeijelyk, het Kind kloek
„ en gezond op 't voorkomen ; doch, ls voorheen,
u
„ Stuipen onderhevig ; men g f h r den r d om dit Kind
„ niet verder to zoogen, om des Kinds wil ; bet wierd
„ dus, vyf Weeken oud zynde, v n de Borst genomen,
„ en
*) Onder welken de verm rde G ubius en LPoertm n .
~t) De to vroegtydig n bet Menschdom ontrukte Do&&Qr
Schlosfer .

(§) W rfchynlyk een fcrekzel v n de
L14
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,, en flderf met bet h lf J

r ; geduurende dien tyd bleef de
„ Moeder meest l in denzelfden fl t, zonder bep ld to me• dicineeren ; doch v n tyd tot tyd verergerde de Hoofdpyn
pyn zod nig, en duurde zo veele d gen neen, d t'er•
•• weer
pulp gezogt wierd, en d t wel by vErfcheide kundige Do ±oren , doch lles vergeefs ; een Miskr m , die
•• in 't volgende J r voorviel, en h r doodlyk zw k m k• te, verminderde in geenen deelc bet ongem k, zoo mini
• ls bet gebruik der Ezelinnemelk, die men h r , uit
„ hoofde der verreg nde zw kheid, voorfchreef, en ecKi
n , J r l ng liet continueeren . Eindelyk, moedeloos wor• dende, vroeg zy elk om r d, en vond ieni nd die h r
• beloofde to zullen hclpen ; die M n g f h r ieder d g
• ecu ties N t to drinken , d r zeer weinig fin k n w s,
• doch die een zekere ruwheid in den M nd n liet, niet
,, ongelyk n lets, d r Lootzuiker in is ; geduurende net
• gebruik hierv n , w ren de nv llen niet minder, m r
• de pyn wierd l ngz merh nd doffer, en verzeld v n een
„ c rt v n bed'vclming, zoo d t zy zomtyds h re ged b
„ ten met onder woorden brengen kon ; dikwyls kw m bier
• by ecn zekere ftyfheid in de Tong, en ook wel in 't ge„ beele
ngezigt ; n rm te de pyn verdoofde, wierden
,, deeze vetichvnzelen meer, tot d t cindelyk hot ongein k
,, geheol vet nderde in Zenuwtrckkingen, die, by de minfle
• ontfteltenis of ndoening (*) , geweldig w ren , en
• we r by zy zomtyds volkomen by h re kennis w s, en
,, zomtyds, tusfchen beideo, geheel niet, ook wel n
de
„ trekkingen l ngduurige fl uwten h d, en dergelyke ver,~ fchynzelen meer ; ook hicrvoor zyn een onhegryplyke
„ menigte v n de gewoone \liddclen in 't work
werk I getteld,
„ doch zonder eenig nut ; bet gebruik v n de Asi Fcetid
„ en dergelyke Ndt delen , nders in zulke gev flen lien„ flig , deeden eene verkeerde uitwerking ; de toev llen
„ wierden meer en hevi~er , en duurden even geweldig
,, voort in cone volgende Zw ngerheid , by tusfchenpoo„ zen onder de Verlosfing, en in cen zeer zw kke Kr m ;
,, dit hind , d t v n bet oo genblik zyner geboorte Stuipen
„ h d, flierf, met den derden d g, n dezelve . - N
„ negen Weeken w s de P ticute in fl t h r l mer to
,, verl ten , doch de Zenuwtrekkingen fcheenen met de
,, kr gten toe to neemen , en flelden h r, dikwyls geheele
„ d gen, buiten fl t, om voor h r zelve to zorgen, tot
d t
(*) W r n zy zeer dikwyls blootgefleld wierd .
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,, d t zy eindelyk, w nnoopende oni ooit herfteld to zullen
n h re Ziekte to
„ worden , voorn m niets meer
„ doer ; in deezen wetl nd zynue, in den ouderdom v ts
„ circ never,
en- .tcrti ;; f r, dwongen h r eenige Bekenden
• nog ee :nn l met een Doctor over h r gev l to r d• pleegen : tegen h r zin -, en llegts 0111 genoegen to gees, yen , fpr k zy 'er over, in tie zekere verw gting d t
„ deeze M il. Peen lust zou hebben n zulk. een f t le ell
„ verbroddelde historic zynen tyd en mocite te bcfl ;ee„ den ; m r decze is , hoe oiiverw gt, echter, in Gods
• H nd, het middel tot h re volkomene lierftelling geweest ."
Dus verre de Lyderesfe .
De doorg nds, en zomtyds twee of drie reizen'sd gs,
wederkeerende toev llen w ren, toen men my d r over
r dpleeg le, dusd nig : Zelden of nooit ontdekte zy eenige voor fg nde tekenen, dit dezelve ltonden to volgen ;
cl n wel cerst op liet l tfte der Ziekte, w nneer 'er doorg ns eene ichynb re fgetrokkenhcid v n ged gten, zomwylen droefgeestigheid, ook wel cens eene unwillige gem kte vroiykheid, voor f ging. Indien de toev llen goring w ren, d n tvierd het hoofd, de oogen, news, lippen , rmen en be,, nen geweldig been en weder getrokken,
het lich in verdr id in lierleie richtingen, en het eindigde, n c , n of twee uuren geduurd to hebben , met
cene korte ll : uwte , zw r zugten, en dikwils zeer
ndoenlyk huilen . \V ren dezelve in,tcgen'eel zw r, d n
duurden ze zomtyis een h lven, of geheelen, d g of
nv l
ri cht, en z--'11'.9 Wel 24 uuren gter eon ; by den
viel zy plotzcting, d n eens in deeze, d n weder in eene
ndere, sic tiring, neder ; zomtyds bleef zy ook wel cons
zittende, liggende of fl nde, zo ls zy zich by den nv l
v n den p ro ;ysmus beyond ; op den eenen tyd r kten lle
of een gedeelte der ledem ten in de geweldigfie convulfive
beweegingcn, op ecn nderen tyd w s eon gedeclte derzelve, of lien , geheel ftyf ; dikwyls l{w m 'er eene vry
l ngduurende Tet nus, I-Iondskr mp, by, ook kon zy by
wylen met opene oogen Diets zien ; Diet zelden gebeurde
het d t zy op hot onverw gtst uit eene diepe fl uwte,
uit eene liggende pofitie, overeind fprong, en de k mer
met eene groote fnelheid rondliep, en, onder de rmen
v st gehouden wordende, floeg zy zomtyds, even ls een
Voltigeerder, drie of vier reizen met de bee gn over h r
L1 5
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hoofd, en, zo l ng de nv l duurde , fcheen zy in het
llerminfte niet vermoeid to worden .
in de zw rfte toev llen wierd zy dikwyls heel bed rd,
begon to redeneeren , en wel meest l over de gewigtigfte Onderwerpen , Wysgeerige , N tuurkundige , Godgeleerde,
ook wel Geneeskundige ; m r nooit die h r eigen omft ndigheden, m r wel die ndere Lyders , betroffen, en d t lles met zulk eene n uwkeurigheid, fynheid v n vernuft en
gezond oordeel, d t iem nd, v n h ren toeft nd niet onderrigt, geene de minfte rgw n opv tten zoude,'of nders
denk-en, d n d t zy, op dien tyd, het voile gebruik v n
h re zielsvermogens h d ; zomtyds zette zy zich om to
fchryven , fchreef geheele bl dzyden vol met wel neengefch kelde redeneeringen ; doch ltyd met eene groote drift, eu
sneer d n gewoone groote letteren .
Niets w s h r op zulk een tyd ngen mer, d n met
iem nd to mogen pr ten , en zelve veel to vertellen ; doch
zy wist lsd n zeer wel to onderfcheiden w t, en met wien,
zy fpr k . By dit lles t en dronk zy geregeld, echter
hield zy lsd n veel v n cen menigte thee to gebruiken ;
zy verrigtte llerlei huisfelyke bezigheden en vrouwelyke
h ndwerken zo v rdig en geed ls iem nd wenfchen konde ; zy kende een ieder die by h r kw m, z g h re
huisgenooten en vrienden zeer g rne, m r voor onbekenden w s zy gterhoudend, fchuw en eenkennig, even
ls een Kind . W nneer bet gefprek over h r eigene onUm kk en ping, d n kl gde zy meest ltyd over vuurige
r dertjes , welke in h r hoofd ronddr iden , en h r veel
ongem ks veroorz kten , voor bet overige telde zy 'er
niet veel op ; de trekkingen en beweegingen, die zy m kte , ls ook de onwederfl: nb re geneigdheid om to loopen, verzekerde zy d t geheel tcgen h re verkiezing w xen, m r d t zy die moest doen ; voorts w s zy op dien
tyd ltoos zeer vriendelyk, byzonder gulh rtig, zo d t zy
lles w t zy h d, tot zelfs de cier den en kleederen, tot
h r lyf behoorende , wilde weggeeven ; zy vreesde om
iem nd, vie bet ook w s, to beledigen , en liet zich in
lles gezeggen, m r voor l w s zy lsd n zeer cour gieus ; hierv n ftrekke bet volgende voorv l ten bewyze :
13y h r kennis zynde, w s zy ltyd ten uiterften vreeschtig voor bet ppliceeren v n een font nel, dien ik h r
nicer d n eens h d nger den ; um r op zekeren tyd we•
tier in ten zod ig toev l zynde, herrinnerde zy zich d r
n,
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% n, en wel juist op een tyd d t een zeker Heelmeester

zich ten mynen huize beyond ; nit eige beweeging verzogt
zy my, indien ik bet nog nuttig voor h r mogt oordeelen,
om de font nel lsd n m r terftond to willen in bet werk
ttellen, w rtoe ik , lhoewel w t huiverig, nit vrees voor
de mogelyke convulfien, evenwel refolveerde, en d t to
meer, om d ruit zeker to kunnen verneemen, of zy, weder by h r kennis komende , d rv n ook eenige bewustlleid zoude hebben of niet ; de incifie wierd ged n en bet
verb nd wierd ngelegd, zonder d t d rdoor eenige ver ndering in h re omft ndigheden veroorz kt wierd, zy l chte om h r voorige vrees , en bleef nog meer d n twee
uuren in denzelfden toeft nd .hierop volgden toen de gewoo.
n e convulfve beweegingen, eene korte fl uwte, zy loosde
eenige zw rezugten, en kw mbyh rkennis . Dezep roxysnus h d v n des voormidd gs ten elf, tot 's vonds ten tien,
uuren ged urd ; toen n ons vondeeten zittende, verwonderde zy zich d t bet l vond w s, vroeg of zy ook kw d
ged n of iem nd beledigd h d, of h r toev l zw r geweest w s, en bcnieuwde zich over de tegenwoordigheid
v n den Heelmeester ; verder wist zy v n niets . N verloop
v n omtrent een uur tyds, kl gde zy d t h r eene been
zeer fr m en ttyf w s, d t zy omtrent de knit een prikkelende pyn h d, en r kte in de meening d t zy zich mogt
gebr nd hebben ; ik verzekerde h r v n bet tegendeel,
m r lies h r eindelyk toe om 'er zelve eens n to zien ;
doch hoe -root w s h re verwondering, toen zy ld r de
zo zeer gevreesde font nel ge ppliceerd vond ; zy wist zich
volftrekt niet bet llergeringfte d rv n to herrinneren, en
even zo ging bet ltyd zo dikwyls zy een cces v66r h re
toev llen h d geh d ; iets d t voor h r zelve, voor my en
ulle de huisgenooten, menigwerf, g nsch geene on ngen me toneelen opleverde .
Om deeze Gefchiedenis niet, tot l st myner Leezers, nmg
verder nit to breiden, z l ik eene menigte Anecdoten, die
voor den Wysgeer weetensw rdig zouden kunnen zyn, terug houden, en tot myne gehoudene Geneeswyze overg n.
De eerfte indic tie, die by my in nmerking kw m, w s
om de l to groote prikkelb rheid v n h re Zenuwen to
verminderen ; w rtoe in bet byzonder vereischt wierd, ee ne
ftille en v n lle zorgen en on ngen me ontmoetiugen bevryde leefwyze ; een v n veel gewoel en ger s ontheven
4 pvertrek ; een h r
ngen m en onderhoudend gezelfch p ;
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fch p ; ligt verteerb r voedzel, en eindelyk geneesmiddelen , die de zeer fcherpe en to dunne vochten l ngz merh nd verbeterden .
V n lle zogen mde kr mp- en pynftillende middelen,
l;.onde jk, in den beginne d t ik h re geneezing onderu m,
volfl:rekt geen gebruik m ken, om d t dezelve ltyd de
toev llen verh stten, vermenigvuldigden en zelf nmerkelyk verzw rden ; ik list h r dus llgen de fkookzels v n
verz gtende Kruiden , Houten en Wortelen in zo groot eene
hoeveelheid gebruiken, ls, zonder de working der m g
to bederven , eenigzins mogelyk w s.
Hiermede een geruimen tyd ngehouden, en de goed ;
,uitwerking d rv n, door het fneemen der convulfien en
fp nningen ontdekt hebbende,, beproefde ik in de tweeds
pd ts the ophooping der vochten in het hoofd to verminderen, en n de rondzwervende fcherpe ftolFen eene bekw me outl sting, te_ verfch ffen , W rtoe ik my eerst
v n 4een font nel,. en d rn , met vrucht, v n de Bois dq
G rou , bediende ; n , op deeze wyze, nog omtrent een
j r l ng voortgeg n to hebben, vorderde h re zeer verzW kte gefteldheid verflerkende middelen , en toes konde
ik, met vrucht v n de V leri n , het Opium en ndery
Lenuwverlterkende middelen , gebruik m ken, welke ook
de gewenschte uitwerking h dden .
Ten l titen befloot ik met een vry l ngduurig gebruik
v n het Extr . Cort . Peruv ., de Gom . G lb num en Li .
sh t. M rtis to l ten m ken .
Door welke middelen, gevoegd by den voorgemelden leef
re gel, ik het genoegen geh d hebbe, om deeze Lyderesfe,
fchoon 'er den tyd v n byn vier j ren tot de geneezing
vereischt geworden is, zo ten vollen to herfellen , d t
zy, d r 'er zedert reeds voile elf j ren verloopen zyn,
nooit eenig ongem k, n de voorige toev llen zweemeende,
weder ondervouden heeft, en th ns eene goede gezondheid geniet . A nmerkelyk is hierby nog, d t, zo l ng ilc
u .er h ir gepr elizeerd hebbe, de Menftru ltyd geregeld
zyn geweest, en d t, toen dezelve met h r gifte J r
begonnen op to houden, door eene herh lde Aderl ting,
ils de d r nit inogelyke n deelen fgeweerd zyn, lsmede d t de opening, door de Bois de G rou gem kt, n
omtrent Brie j ren v n eene goede uitwerking geweest to
zyn, in weerwil v n lle d rop gelegde prikkelende middelen, getloten is, zonder eenig ongem k to verooxz ken,
Anflerd rn, i October 1791 .
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PROEVEN WEGENS HET BEVRIEZEN VAN KWIKZILVER,
TE PETERSBURG GENOMEN, DOOR Dr . GUTIIRIE,
Artz v n het Keizerlyk C de ten Curps .
(Ontleend nit de Tr vels into Pol nd, Rusfuz Zweden nd Den.
n rk, by WILLIAM COXE, M . A . F. R. S . Vol. III . (*) )

D

e [leer JOSEPH ADAM BRAUN, Hoogleer r op de Keizerlyke Ac demic der Weetenfch ppen to Petersburg,
ontdckte, in Winterm nd des J rs MDCCLIX, d t de
Kwik tot cen v st Lich m kon gebr gt worden , door middel eener Kunst-koude (j-), en zints dies tyd heeft men
w rgenomen, d t de Kwik , by flrenge Winters, in de
Noordlyke Gewesten, zo v n de Oude ls v n de Nieuwe
Wereld, bevroos .
Deeze Bevriezing v n het Kwikzilver, door de N tuurlyke Koude des D mpkrings, doer de kennis v n dit Vriesngelegenheid worden , en voor
punt cen fl k v n groote
de N tuurlyke Historic v n de A rde en v n den l\lensch ;
n rdem l wy door bet bep len v n den Gr d v n Koude, noodig om dit verfchynzel to doen gebooren worden,
in fl t zullen weezen , om op to m ken den weezenlyken
Gre d v n Koude in de Gewcsten n by de Poolen , en ge .
volglyk v n bet vermogen der Dieren om 'er wederfl nd
n
to bieden .
Tot zeer onl ngs w ren onze begrippen over d t Onder .
were zecr verw rd en dw lend . De Proeven en W' rnee.
min(*) By den Druhker deezes, I. Y.TE ;IIA, ziet th ns een gedeclte v n dit Derde Deel bet licht, onder den Tytcl v n : Be .
fchuu •ing der ill tJcl ppy en Zeden in Poolen, Rusl nd, Zwee .
den, Decncmn rken, enz . VIIIfte Deel ; t n vervolge der V11 Deeltjes, in welke de vroegere Reize v n then 1-leer iv reu uitge- [let Stukje, 't welk wy hier onzen Leezeren
geeven .
ntieden, m kt een gcdeelte uit v n een Berigt, wegens
de Bevriezing vRn RriLilrer , 't geen uitvoeriger , in het
Negende Deel der N derdzitfc,'re Uit; , e , eerl ng z l voorkomen .
(1-) De Verh ndeling diens Hoogleer rs, voorgeleezen in de
Verg dering v n de Peterbzurgfc,'re Al tfcli ppy der 1f eetenf h ppen, in September des T rs j 76o, is, vert !d, to vinden, in le
Urtgez®;te Verh ndelingen, by IIOUTTUYN, VId, D . bl . 74 , cuz .
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mingen v n de bekw mfte N tuurkundigen , in verfcheide
deelen v n Europ en Americ , dienden lleen ten byzonderen gebruike v n de N tuurlyke Historie en de N tuurkunde, door n bet Kwikzilver eene pl ts to geeven onder
de Hc merb re Met len, en to betoogen , d t 'er niets
weezenlyk vloeib rs is in deszelfs n tuur ; m r d t dit
Met l, v n lle Met len, bet Met l is, 't welk met een.
minderen Gr d v n Hette, d n lle ndere, fmelt .
M r tot nog toe w s de Wysgeer niet onderrigt, hoe
veel fl t by kon m ken op een Kwik-Thermometer, ten
nziene v n bet bep len v n de Koude der Lugtftre :.ken ;
dewyl de beweegingen v n bet Kwikzilver , door deeze
Proeven, zeer ongeregeld fcheenen in de l gfte Gr den op
de Sch l, v llende op een oogenhlik verfcheide Gr den,
en, n
d t het beneden zeker punt ged ld w s, fchielyk
in den bol wegkromp, en d rdoor ntoonde, (indien men
eenig gevolg uit dit d len kon trekken,) d t de Dieren,
in de Noordlykfle Gewesten, de werking der Koude eenige
honderd Gr den beneden bet Vriespunt v n w ter konden
verdr gen .
Deeze veronderftelling fchokte bet geloof veeler Wysgeeren, en verwekte by hun eene fterke begeerte om de z k grondiger to onderzoeken .
Diensvolgens verl ngde de Koninglyke M tfch ppy to
Londen, d t h re Leden, in de Poolgewesten woonende,
hunne nd gt zouden vestigen op bet bep len v n het Punt
der Bevriezing v n Kwikzilver, en n to tekenen, de Nederd ling v n de Kwik in den Thermometer , v n bet
Vriespunt des W ters f, tot bet Vriespunt des Kwikzilvers, om d rdoor een n uwkeuriger begrip to vormen v n
de weezenlyke Z mentrekking deezes Met ls .
Doch
bet is flegts korten tyd geleden, d t 'er licht verfpreid wierd
over dit Onderwerp, door een reeks W rneemingen, op
't verzoek der Koninglyke Societeit , ged n door den Heer
HUTCHINS, Gouverneur v n Hudfons B y, die uitfteekeude onderrigtingen kreeg v n den Heer CAVENDISH en Dr.
BLACK , Hoogleer r in de Scheidkunde op de Hooge School
to Edinburg . Die onderrigtingen , en de toeftel ter Proefneeminge in Londen , tot d t einde verv rdigd, ftelden
den Gouverneur HUTCHINS in ft t, om to ontdekken, d t
de fchielyke en groote D ling, welke pl ts heeft in de
l ge Gr den op den Thermometer, ls dezelve n ftrenge Koude is blootgefteld, voortkomt uit de Inkrimping v n
bet Met l in den bevroozen ft t, en de geregeldheid en
juistheid v n de Inkrimping, terwyl bet vloeib r blyft, in
't
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ndoet. --- Dit groote fluk werd voor't minst niet
n mlyk verzekerd door middel v n een Thermometer, met
Sterkw ter gevuld, welke bevonden werd zo fchielyk niet
to bevriezen ls de Kwik-Thermometer, en d rdoor nwees
den Gr nd v n Koude, voortgebr gt door zyn koudeverwekkend mengzel, men de Kwik-Thermometer ophieldt then
of to meeten ; de Kwik reeds een v st lich m geworden
zynde .
Om to bewyzen d t de Nederd ling v n de Kwik, in den
Thermometer, ontftondt nit dit nieuw ontdekte beginzel,
to weeten de Inkrimping v n dit Met l door de vorst, en
om to beproeven of zuiver Kwikzilver eene grootere m te
v n Koude noodig h dt d n verv lschte Kwik, deed ik de
volgende Proeven met de hier ngeweezen foorten v n Kwikzilver .
i . Kreeg ik v n den Heer WINTERBERGER, een beroemd
Chymist to Petersburg, de zniverite Kwik, by de Chymisten bekend ; n mlyk v n -C lomel , gezuiverd door
Vylzel v n St l .
2 . V n Dr . PALLAS oorfpronglyke
Kwik, geh ld uit een Myn, w rin geen nder Met l
gevonden werd d n een weinig Yzer .
3 . Gewoone
B rometer • Kwik, my verfch ft door den Heer MORGAN,
ecu Engelsch Opticus to Petersburg, zo ls by dezelve
nit Engel nd ontv ngen h dt om zyne Inf'rumenten mede
to vullen . - 4 . Zes dr chm s gemeene Kwik, welke
ik verv lschte, door 'er een vierde v n een grein Pl tzilver in to ontbinden .
Ik verzorgde my ook eenige Thermometers, zeer net
en juist gem kt, door den Heer MORGAN, gevuld met
dezelfde gezuiverde Kwik, No . I . bep ld tot het doers
deezer Proefneemingen ; ls ook een met dubbel overgeh lden Wyngeest, gedistelleerd door den Heer WINTERBERGER .

De Toeflel, in deeze Proefneemingen gebruikt, my
de h nd gegeeven door mynen geleerden Vriend Dr . BLACK,
verfchilt v n die , door den Gouverneur HUTCHINS gebruikt, d rin, d t dezelve eenvoudiger is, en hierdoor
de Kwik, geduurende de Bevriezing, gem klyker k n worden w rgenomen . Dezelve beft t (zie de nevensg nde
Afbeelding,) uit een h lfpints Gl s C, omwonden met
ruwe ll nel , en gevuld met opbruifchende S lpetergeest
en Sneeuw om de Kunstkoude to verwekken ; een gl zeit
Buis B v n omtrent een h lve duim di meter, in zich
hebbende eerie kleine hoeyeelheid Kwikzilver ow to l ten
be-
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bevriezen ; In deeze Buis is geflooken een Thermometer
A, zod nig d t de Bol bedolven is in de Kwik, loch
geen gedeelte v n de Pyp : de Buis en de' Thermometer
dus gefchikt, pl tst men in bet bovengemelde Gl s, 't
geen bet vorstverwekkend mengzel bev t .
EERSTE PROEVE . Op den twee -en-twintigtlen v n December des J rs MDCCLXXXIV, op een flillen en helderen vond, w nneer de Thermometer v n REAUMUR Op
myn Toeflel
17 Gr den beneden o ilondt, deed ik, n
op hot Voorplein, (w r ik tnyne Proeven n m,) op een
1 fel, twee uuren to vooren, to hebben l ren brengen,
op d t dezelve eene gelyl e gefleldheid met de Lugt des
D mpkrings mogt krygen , een weinig v n bet zuivere
Kwikzilver, No . i . in de Gl zen 13uis, en eon Thermometer, gevuld met dezclfde gezuiverde Kwik d rin ged n hebbende, zod nig d t deszelfs Bo1 ovcrdekt w s met
de Kwik in de Buis, pl tflc ik deezen in bet Gl s, gevuld met bet Kunstkoude verwekkend mengzel, en zette,
i zes minuuten w gtens, denzelven in eon tweede Gl s,
Diet hetzelfde mengzel gevuld ; in vier minuuten word de
Kwik v st, en toen ik den Thermometer 'er uith lde ,
met de bevroozen Kwik den 13o1 omv ngende, in de ged nte v n , eon v sten Cylinder, ilondt dezelve op 32=
Gr d beneden o . Nogth ns, ontdekkende, d t 'er een
weinig nog vloeib re Kwik in de Buis > lecf, herpl tfle
ik onmiddelyk den Thermometer, met de Kwik n den
13o1 h ngende, en in weinig minuuten rees ue Kwik omtrent een h lven Gr d ; w nneer ik den Thermometer,
voor de tweede keer uith lende, de Kwik geheel gefmolten en den Bol 'er geheel v n bevryd z g . Deeze Prow
ve toonde beflisfend, d t het Vriespunt v n zuivere KwvIk
is op 322 Gr d beneden o v n deezen Thermometer
w nt dewyl 'er een weinig Kwik nog vloeib r bleef in do
Buis , fchynt "er lleen genoegz me Koude voortgebr gt
to weezen om dezelve to doen bevriezen, en vermids op
liet klimmen v n een h lven Gr d de Kwik vloeib r werd,
Ichynt bet Vriespunt n uwkeurig bep td .
TWEEDE PROEVE .
Op den negenden v n J nu ry ,
des J rs MDCCLXXXV, tusfchen zes en zeven uuren
's vonds , deed ik de volgende Proefneemingen, in tegenwoordigheid v n de Heeren EPINUS en coXE . Ik zetto den Kwik-Thermometer,by de l tfle Proeve gebruil:t,
in een gedeelte v n de gezuiverde Kwik No. i ., en pl tfle denzelven itr bet Kunstkoude verwekkend mengzel .
L)e
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De Thermometer z kte l ngz m tot 32= Gr d , en
bleef 'er eenigen tyd ft n, terwyl wy z gen d t de Kwik
n de zyden d rv n bevroos, zo d t Bezel .
in de Buis
ve een bekleedzel verwekte gelyk
n d t v n het Pl tzilver in de Leydiche files ; denzelven overbrengende in een
tweede Gl s, met een Koudeverwekkend mengzel, viel de
Thermometer in vyf minuuten tot 36 Gr den ; w rop de
Thermometer ft n bleef zo l ng get mengzel denzelven omringde .
Zeer opmerkensw rdig w s in deeze Proeve,
d t de Kwik in den Thermometer no- vloeib r w s, fchoon
deszelfs Bol bevroozen z t in de Kwik in de Buis : w nt
bet Inftrument omkeerende, liep de Kwik nit den Bol in de
Pyp . -- Hier hebben wy eene Proeve, d t Kwik 3,
Gr d k n verkoeld worden beneden get Vriespunt v n
Kwik , zonder een v st lich m to worded .
DFRDE PROEVE met Oorfpronglyke Kwik .
N rdent l men oni ngs beweerd heeft, d t een Thermometer,
gevuld met dubbelovergeh lden Wyngeest, beter gefchikt
s um bet Vriespunt v n Kwik to bep len, d n een, gevuld
met hetzelfde Met l : devyl deeze de Bevriezing l nger wedcrft t, dompelde ik den Thermometer , met Wyngeest
gevuld , in de Buis , w rin Oorfpronglyke Kwik ged n w s. Den Toeftel in get Gl s met bet bevriezend
mengzel voor vyf minuuten gezet, en in een tweede Gl s
overgebr gt hebbende, d lde de Wyngeest in deti Thermometer tot op 32 Gr den . Wy onderzogten de Kwik, en
vonden dezelve bevroozen, fchoon de Wyngeest vloeib r
bleef, en de Thermometer op dezelfde hoogte ftondt ; niet
nileen terwyl de Toeltel in get koude mengzel vertoefde, nt r
zelfs, n d t ik denzelven in eene w rme l mer br gt, en
op dezelfde hoogte bleef, tot d t, een groot gedeelte v n
den Bol des Thermometers ontbloot w s door bet fmelten
v n get bevroozen Kwikzilver, 't geen by druppen in een
Gl s viel .
VIERDE PRoEVE op Gemeene B rometer-Kwik . --De Kwik - Thermometer , in de eerfte Proeve gebruikt ,
werd in deeze Kwik geftooken, en gepl tst in get Gl s
met bet verkoudend mengzel, en, n
vyf minuuten verblyceus, in een tweede Gl s overgebr gt , w r de Thermometer, in vier minuuten , tot 38 Gr den d lde, en
ft n bleef.
Hier vertoonde zich 't zelfde vreemde
verfchynzel ls in de Tweede Proeve, in eene meerdere
m te ; to weeten, d t de Kwik, tot '= Gr d verkoeld
!IENG . 1791 . NO . 12 .
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w s beneden bet Vriespunt v n Kwikzilver op deezeii
Thermometer, zonder een v st Lich m to worden .
Ik liet een
VYFDE PROEVE met dezelfde Kwik .
weinig v n deeze Gemeene B rometer-Kwik bevriezen,
zonder d r een Thermometer in to zetten, om de H merb rheid en foortgelyke Zw rte to onderzoeken : ik plette
bet Kwikzilver met den H mer, bet k n derh lven den Il mer verdr gen ; bet zonk in vloeiende Kwik, 't welk uitwyst, d t bet, bevriezende, zeer inkrimpt, verfchiliende
in deeze byzonderheid v n gemeen Ys, 't welk zich uitzet
en in 't W ter dryft .
ZESDE PROEVE op Kwik vermengd met Tin .
De
Wyngeest-Thermometer werdt in deeze Kwik geftookcn ,
en flondt op 3 , Gr den, toen' de Kwik rondsom den Bol
bevroozen w s .
ZEvrNDE PROEVE op Gezuiverde Kwik .
Deeze
Proeve n m ik op den tienden v n J nu ry MDCCLXXXV,
(zy w s de herh ling eener voorige Proeve,) in de tegenwoordigheid der Hoogleer ren PALLAS, FERBER en ndere
Heeren . Ik dompelde den Wyngecst-Thermometer in een
gedeelte Gezuiverde Kwik v n den Heer WINTERBERCER,
en dezelve d lde tot 32. Gr den onder o, terwyl de Kwik
bevroos, en de Thermometer die hoogte hieldt n d t de
Kwik in een v st Lich m ver nderd w s , zo l ng dezelve
ft n bleef in bet Koudeverwekkend mengzel . 1k n m toen
den Thermometer uit de Buit met den Bol in de Kwik bevroozen, -en hing denzelven
n een fpyker in de open
Lugt ; het Met l (molt lien gskens in druppen , en de Wyngeest bleef op dezelfde hoogte , tot d t het grootfte gedeelte
ontdooid w s . Wy eindigden deeze Proeve, door met den
Wyngeest -Thermometer to onderzoeken, welk eene m te
v n Koude zou ontft n, door een nieuw Koudeverwekkend
mengzel ; deeze bleek juist 32 Gr den beneden o to
weezen .
Uit lle deeze Proefneemingen hel ik over tot het befluit,
d t bet Vriespunt v n Kwik is op 31 Gr den beneden o op
REAUMLJR'S Thermometer,of 40 op FAHRENHEIT'S, en d t
Gemeene Kwik niet bevriest met een minder Gr d v n
Koude d n Gezuiverde .
ACHTSTE PROEVE . 'Den eerf'enFebru ry MDCCLXX >`',
h ddern wy een gunflige Koude v n 15 Gr den tot deeze
Proefneeming, en w ren voorzien v n Gezuiverde Kwik ,
tweem len overgeh ld met v st Alk li, door den Ileer
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VVINTERBERGER ; eene toebereiding, welke men wilde d t
ecue grootere m te v le Koude kon t}itfl n d n de ndere ;
m r try,bev nden d t dezelve bevroos in twee c een h lve
niinutit, juist op 3s Gr den V211 REAUMUR's Kwik-Thermometer v n het eerfte Gl s met bet Koudeverwekkend inengzel , en v n- lle de ndere foorten niet verfchilde d n v n
de volgende .
NEGENDE PROEM
Kwik , gezuiverd met Antimony, bevroos, in twee onderfcheide Proefneemingen, op 30
Gr den met een w'yngeest- Thermometer, en in eene met
ecu Kwik -Thermometer op ~;2 Gr den ; zo d t 'er d dlyk
in deeze bereiding eene gelchiktheid blyke, om met een
niinderen Gr d v n Koudc, d n de ndere, to beviiezen ;
to merken d t dezelve een lelyke zw rte kleur,
dock if t
cii cell Lr ge beweebmg, heefi .
I'IE nE PROEVE . 1)e Heer coxF , begeexig zynde om.
Oe h nicrb rhcid v n de Kwil:, gezuiverd met Alk li, die
eon zecc fchitterend en vloeib r voorkomen h dt , to
beproeven , list ik cene hoeveelhei,' d rv n in eene
T3uis bevriezen, ten zelfden tyde den H mer verkoelende
in bet koudnm kend mengzel, zo d t dezelve cen zelfden.
Gr nd v n Koude h dt met de bevroozen Kwik ; bet Yzer
bew rende voor de werkiug v n bet Z lpeterzuur, door
middel v n een gl zen Cylinder . Deeze K vik verdroeg
vcr'.cl:eide fl gen v n de l kouden H mer, en werd pl t gekiopt gelyk een looden kogel .
E LFDi, PPOECE . Ik deed zes dr chm s Gemeene Kwiki
vcrmengd met t~s lfin l zo veel Pl tzilver ls in de zesde
Proeve , bevriezen ; m r zelfs deeze hoevef lheid v n ver•
rennin ;, die de Kwik byh ns in een Am lg m hervormde ,
ni kte dezelve niet (refchikt om to bevriezen, met eene koude minder d n v n 32 Gr den op den Thermometer v n
RE AUMUR .

Den zestienden v n Febru ry 0 . S . -®- Eene Koude
Gr den fchonk deezen morgen, zeer onverw gt,
zo zeer l t in bet S itben , geleeenhcid tot eene ndere
Pioefneeming, my
n de h nd gegecv,n door een fcbr nder friend, den Heer RO,VIME , om bet punt der Bevriezing
v n onzuiver Kwikzilver in nOg kl rder d g to zetten . Ik
n_nn de Pro4ve omtrent den midd g, toen de lioude, in
de lch duw, 4 Gr den w s fgenomen .
i)e peer Roril\ir m rkte op,d t bet Kwikzilver ve l meet'
Eiz iuth d t Tin
nneemt , zonder verli* v n vloeib
rheid
M7 m 2

v n 24.
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'heid of kleur ; en n rdem l Bismuth een - Met l is, veel
meer in gebruik om de Kwik to verv lfchen, en 'er zeer
moeilyk v n to fcheiden, d gt by, d t zulk een mengzel
llergefchiktst w s tot eene Proeve om de z k u~t to m ken . Ik bereidde d rv n een Am lg m , zo dik, d t bet
een gl s verzilverde gelyk een Spiegel, door 'er,enkel overbeen to loopen, en 'er zo v st n kleefde, d t bet zonder
fchr pen d r niet v n fging . M r bet Vriespunt v n
deeze zeer onzuivere Kwik w s bet zelfde ls in de ndere
geV llen ; n mlyk 32 Gr den op den Kwik-Thermometer
v n REAUMUR . De Wyngeest -Thermometer, gebruikt orn
de koude v n bet vorstverwekkend mengzel to beproeven,
viel, tot myne verwondering, niet l ger, d n de ndere
Thermometer, gedompeld in de Kwik, n r gewoonte in
de Buis ged n .
Hier mede eindigden myne Proeven voor dit S ifoen, en,
my dunkt, ik ben geregtigd om 'er de volgende ftellingen
uit of to leiden .
D t bet Vriespunt v n Kwikzilver is 32 Gr den benedeti o
op den Thermometer v n REA(MMUR.
D t 'er geen onderfcheid is in bet punt v n Bevriezing
v n gezuiverde of gemeene Kwik, uitgenomen eene toebereiding met Antimony, welke met een minderen Gr d
v n Koude, d n lle ndere bovengemelde, fchynt to bevriezen .
D t, in zommige omft ndigheden, de Kwik beneden bet
Vriespunt k n verkoeld worden, zonder de vloeib rheid
to verliezen, zelfs tot vyf en een h lven Gr d, terwyl
bet gedeelte , w rin de Bol v n den Thermometer gedompeld is, een v st Lich m wordt .
D t in deeze Proefneemingen niets voorkomt om de
getrouwheid v n den Kwik-Thermometer, ls een n kwkeurig \Verktuig tot bet fineeten der Gr den v n Hette,
v n het punt v n Kooltend W ter of tot d t der Bevriezing v n Kwikzilver, in twyfel to trekken ; m r d t men
nit de beweegingen des Kwik-Thermometers, beneden dit
punt, niets k n befluiten, dewyl zy fh ngen v n de In •
krimping des Met ls in een v sten fi- t : welke zorgvuldig onderfcheiden moet worden v n 't geen pl ts heeft
zo l ng bet de vloeib rheid behoudt, en d t gevolglyk
de denkheelden, welke men gevormd heeft v n de Koude
in de bewoonde Poolgewesten en bet verb zend vermogen der Diereno om dezelve to wederft n , dw lingen
zyn
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zyn (*) : dewyl men die ontleend heeft v n de buitenge .
woone d ling des Kwikzilvers in den Thermometer, welke wy nu weeten , d t hervoortkomt uit de z mentrekking v n de Kwik , in een bevroozen ft t, en niet nit
zulk eene buitengewoone m te v n Koude , die, h dt
dezelve pl ts gegreepen, het geheele z menftel v n georg nifeerde Lich men moest vernield hebben .
D t wy, tot nog , volgens onze tegenwoordige kennis
v n het Onderwerp, niet konden beweeren, d t 'er eene
veel grooter m te v n Koude beft t d n het Vriespunt
v n Kwikzilver ; dewyl geen nder Werktuig gebruikt w s
om die to bep len d n de Kwik-Thermometer, die nu
beweezen is , beneden de 32 Gr den v n REAUMUR ,
geen gez g ltoos to hebben .
M r het blykt, d t een Thermometer, gevuld met zeer
Gezuiverden Wyngeest, de vloeib rheid behouclt in eene
Koude v n 35 Gr den v n REAUMUR, of 47 v n FAHRENHEIT, en w rfchynlyk op nog l ger Gr den : zo d t
dezelve in de Noordfche Gewesten met meer voordeels
k n gebruikt worden d n de Kwik-Thermometer .
De verb zende overeenflemming in bet bevriezen v n
de Kwik in Siberie , door de N tuurlyke Koude , met die
uitwerking door Kunstkoude, verdient opmerking, dewyl
zy beiden het Vriespunt v n Kwikzilver bep len op 3 2
Gr den v n REAU IuR ; • in 't byzonder heeft de Hoogleer r LAXNIAN, in een Vertoog, onl ngs
n de Keizerlyke Ac demic ;ezonden, verkl rd, bevonden to hebben,
d t Gemeene Kwik bet'tendig h rd en v st werdt op ziQ
Gr den V n DE LISLE, (s2 v n REAu IUR) en d t dezel.
.ve, in 't J r MIDCCLXXXII, twee m nden gter 66n ,
een v st Lich m bluef, en Dr . PALLAS vermeldt, in het
Derde Deei zyner Reize, het zelfde Verfchynzzl op dezelfde hcegte dier Sch ie.
(*) Dr . BLAGDrN leidt zeer vernuftig f, nit eene vergelyking v n de N tuurlyke Koude, geduurende een reeks v n J ren to Alb ny Tort w rgenomen met een Wyngeest-Thermometer, en v n de Kunstkoude, voortgebr gt door de vorstwekkende mengzels, d t de uiterfle Gr d v n Koude, verwekt door
Snceuw- en S lpeter-zuur, vry n uwkeurig overeenkotmt met
'bet iterfle v n de N tuurlyke Koude in de flrengfle Lugtflree.ken, die bewwoonb r zyn, en niet meer -is cl n 46 Gr den v n
]PAHRENnEl1'S Kwt,.-Thertnometer. Phil. Tr ns ct . Vol . LXXIII.
p g. 387 .
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ALGEMEEN DENKBEELD VAN SI ERIE,, EN DBSZELP'S INWOONDE1 N. Door den hleer PATRIN,, Lid v n
veele Ac demien.
(Yourn l de Plyfique.)

D

e begeerte om het Noordlykfte Gedeelte v n Afte
welk den n m v n Szberie dr gt, to leeren kennen,
en, v n d r, in myn V derl nd, nuttige ktmdighcden en
bel ngryke voortbrengzelen , over to Vocren , heeft my ,
2cht j ren t ng, de ongem kken -doen doorft n , om in
eleeze Gewesten , zo n by de Noordpool , de N tuur to
befchouwen .
Die uitgeftrekte L ndftreek, zo weinig bekend, in onze
gelukkiger Lugtftreeke, biedt, in het Pl ntenryk en in d t
der Delfftoffen, de zeldz mfte ftukken
n ; deeze w ren
de voorwerpen myner r fpeuringe ; en ik heb het geluk
geh d , om Verz melingen uit die twee Ryken der N tuure over to brengen, dierb r, om de leerz me gevol .
gen, welke zy ons
n de h nd geeven . Deeze zyn de
eigenlyk 'bekw me floffen om 'onze kundigheden in de
N tuurlyke Historie' nit to breiden ; doch ik z l th ns in
geen verfl g hierv n treeden ; m r myne poogingen infp nnen, om een Al'gemeen Denkbeeld op to levcren , v i;
het L nd en deszelfs Inwoonderen,
Siberie, 't welk
n bet Rusfifche Ityk onderhrrorig is,
wordt d rv n fgeCcheiden door de groote Bergketen O14r l (*) , die zich v n het Noorden tot het Zuiden uitftrekt,
ter l ngte'v n omtrent vyfhonderd mylen . De Rusfen noemen dezelve zeer eigen rtig, den Gordel der A rde : deeze
m kt do N tuurlyke Grensfcheiding uit tusfchen Europe
en Afie .
Ten Zuiden wordt Siberie in de I ngte bep ld door een
Verb zenden hoop Bergen, welke zich v n het Westen
tot
(*) Ik heb de $igenn men ge'fchreeven , gelyk men dezelve
uitfpreekt . De meesten, die over de Noordfche Gewesten fchry .
yen, bedienen zich doorg ns v n de Duitfche fchryfwyze, die,
op onze (1~r nffhe) wyze uitgefprooken, de N men gedrogtlyk
misyormt . , 't d re te,wenfchen, d t rnen, om tie Eigenn men
grit ze drul ken ;" lch bWiende'v n Rusfifc,'ze Letteren, welker uif .
fpr
1
k onver ndcilyk is ; zy druk';en hi lle T len d„nzelfden
rlk trit, even ls de tr ;'zfche C'ffrletters dezelfde get llen,
44
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tot het Oosten uitftrekt tot de grenzen v n Chin , onder
den n m v n Alt i, v n Ti nn, enz .
A n de Noord- en Oostzyde heeft Siberie geene ndere
Grenzen d n de Yszee, en de Str t die 't zelve v n Americ
ffcheidt .
I)it groot L nd word v n het Zuiden tot het Noorden
doorfneeden v n vcrfcheiden der grootfle Rivieren des
A rdbodems, ls de Irtiche, de Ob, de Tenisfei, deAng r
en de Len , die een weg v n tusfchen de zes en zeveu
honderd mylen, j meer, floopen .
Men k n het Noordlyk gedeelte v n Af e, 't zelve v n
het Westen tot bet Oosten doorg nde, in vier Deelen onderfcheiden .
Ilet I . V n het Gebergte Our l tot de Rivier Tenisfei,
%s eene ruimte v n ointrent zes honderd mylen, welke niets
nders den oogen biedt , d n onmeetb re Vl kten , nu
eens bedekt met moer sfige en ondoorg nglyke Bosfchen ,
d n eens met Woestynen , welker grond bezw ngerd is met
cen Zout, niet gelyk fl nde met het N tron der Woestynen in Afric , m r een Zout v n Gl uber , 't welk veel
rd gtige deelen in zich bev t .
De Streeken, omtrent de Rivieren, zyn lleen bekw m
om bebouwd to worden . In dit gedeelte vindt men Tobolsk,
de l-Ioofdtl d v n WestrSiberie, Tomsk, en eenige ndere
min
nmerkensw rdige Steden .
Het Il . V n de Rivier Tenirfei tot het groote Meir B k l, is eene ruimte v n omtrent drie honderd mylen . Hier
be,-ft het L nd meer verfcheidenheid, en wordt doorfneeden
door Heuvelen, die v n de groote Bergketen in 't Zuiden
fkomen . Ald r begint men Voorthrengzels , in Europ
vreemd,
n to trefen . In dit gedeelte ligt Irkoutsk, de
Hooflll d v n Oost-Siberie, op een kieinen ffl nd v n het
AleirB ik l,'t welk den n m v n Zee dr gt, en denzelven
verdient v n wegen de uitgellrektheid ; hebbende eene
l ngte v n honderd en twintig, en eene gemiddelde breed.
te v n vyf en twinti, ;, mylen .
Het ill Oostlykfte L ndfch p is over het Meir B ik l ge .
legcn, en dr gt den n m v n D ourie, bet L nd is ge.
hee113 e 1 g < rig, en vertoont bier en d r eene menigte He .
velen v n ontbonden L v : . welker holligheden gevuld zyn
met C l cedoni•f lcenen . De Vuic ren, die dezelve gevormd
hebben, zynn v n eene zo hooge oudheid, i t geene fpooren der Vuurbr kende mondcn zich meer opdoen .
't Is w r, ik heb 'er eenige gezien die zich duidelyk dee .
Mm 4
den
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den kennen ; doch zy w ren v n weinig
nbel ng , en
kw men my voor, veel to nieuw to weezen, om geen veel
l ter beft n geh d to hebben d n de Vulc nen, die dit
i edeelte onzes A rdkloots bet onderstboven keerden (*) .
flet Rusfiscli D ourie h lt omtrent vyf honderd mylen,
en ftrekt zich Noordw rds nit tot de Golf v n K rntfch tk ,
en ten Zuiden, tot bet z menvloeien v n de Argreenn en
de Chilc , die to z men de groote Rivier Amour vormen ;
}yet overige fi t onder-de Heerfch ppy der Chineefen .
Het IV, eindelyk, heet, K mtfch tk . D t l nge SchierEil nd, 't - welk n Amerik been ftrekt, en het Oostlykfte
gedeelte v n het oude V ste L nd uitm kt, is cen berg g.
tige onvrugtb re L ndilreek ; men ziet bier nog eenige
br ndende Vuurbergen ;' en vindt 'er de fchoonfte Zeeh ven, welke misfcliien op de geheele \Vereld is : ongelukkig , d t de N i uur,, die zich niet bemoeit met de St tkundige bel ngen der Volken, dezelve zo verre v n de
1El ndeldryveude Volken verwyderd heeft!
De Inwoondcrs v n deeze L ndfchzppen zo treurig ls
tvyduitgefIrekt , en w r de Koude, tusfchen de cht en
iiegen M .~r en vnn bet J r, heerscht, zyn niet t lryk ;
in eene uitgeflrektheid v n vyftien honderd Mylen l ng, en
zes honderd breed, telt men n uwlyks tw lf honderd duizend Zielen . - Uit Rusfen, en verfcheide Horden v n
T r t ren (-f- ) , befl t die Bevolking .
V t de Rusfen hetreft, ik merkte terflond op, ls eene
optekenensw rdige byzonderheid , de in 't oogloopende
denp righeid, welke zick opdoet, tusfchen lle de Inwoonders v n bet u ydu : .g ub reide Rusfifche Gebied : in bet diepst
v n Siberie zou men, lleen op de Menfchen lettende, gelooven, zich nog omfIreeks Moscow to bevinden ; dezelfde
zeden, dezelfde t l , dezelfde kleeding, de huizen zelfs,
zyn gebonwd en verdeeld n r 't zelfde pl n ; de nesten der
Zw iuwen ge!yken niet n uwkeuriger op elk nder .
W t is de UOr7 k v n dit verfchynzel-? Het fchynt to
ontil n uit den inviocd v n een volilrekt opperm gtig
St tsbeftuur,'t welk lien n yver en vlytbetoon uitbluscht,
den
(*) Deeze Vul : nen hebben h r geweld voorn mlyk geoefend in de Bergkeren , die v n bet Oosten n bet Westen
loopy, en w r T ngs de Rivier Oud ilroomt Men g t over
veel L v , die v n deeze Bergen n de Rivieren loopt .
t~ III de ben m ; ng v n T rt ren heb ik my n r bet lgemeen
Zebiuik gelchi't, fchoon de cigenlyke n m T t r is.
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denMensch tot bet enkellnfli ft derN tuure to rug brengr,
't Is w r, de Siberier
en een n volger doet worden .
zou ons veelligt voorkomen ls minder fl f, d n de Inwoonder v n Rusfisch Europ ; m r de Bedien rs v n bet volflrekt Oppergez g zyn dikwyls voor hun verfchriklyker d n
de Meester zelve . - Onder een vry St tsbeftuur zou
de Rus zich in hot Burgerlyke kunnen doen uitmunten, gelyk by uitfleekt in Krygsz ken ; met verfl nd bedeeld,
werkz m, oplettend, en boven l vervuld met den geest
v n berekeningen to m ken, zou by in lles fl gen ; veroordeeld om niets to weeten , bep lt zich de beoefening
zyner verfl ndlyke vermoeens , om uit to munten in hot
Sch kfpel .
De n tuurlyke gefleldheid der Rusfen is wel bekend ; zy
zyn bet llerkile en moedigflce Volk des A rdbodems. --De Rusfifche Vrouwen hebben zeldz m hot voordeel v n
eene fchoone gefl lte, m r bet fchoonfle gel d en h nden ; h r t l, de toon v n h re flem, h r geheele voorkomen, hebben eene zo verleidende z gtheid, lets zo ntokkelends wellustigs, d t weitlige M nnen by h r onverfchillig kunnen blyven ; voor de Rusfen is hot onmogelyk.
Gebooren in de krimpendfle Koude, heeft de N tuur hun.
cone vuurige ge rtheid gefchonken . De Electrike Vloeifloften , zo veelvuldig by de Poolen , brengt by hun dezelfde
uitwerking to wege, ls de w rmte der Zonnefir len, by
de Bewoonders v n Zuidlyker Gewesten .
De Rusfi/che Vrouwen , wier Opvoeding doorg ns eon
weinig geflreng is, en die lien de neiging h rer Sexe voor
den opfchik hebben, weeten zich v n de voordeelen, dour
de N tuur h r gefchonken , to bedienen, n uwlyks der
kindschheid ontw sfen, bedienen zy zich v n den prys
h rer
nv lligheden , om voldoening to verzorgen
n
h re grootsheid . Men zou zich verb zen wegens den
overd d in h re kleeding, zelfs by de l gfte r ncen,
indien men geen vermoeden h dt v n de middelen, welke
zy to werk flellen , om deeze to bekomen .
Alle h re kleederen zyn v n Zyde of K toen, v n de
fchitterendlte floffen , niet v n Wolle of Linnen, fchoon
Rusl nd v n beide overvloed hebbe . W rom geeven d rt
de Rusfifche Vrouwen de voorkeuze n die vreemde flo!ten, terwyl zy, de voortbrengzels h rs L nds gebruikende , groote for men zouden befp ren , den rykdom des
L nds verdubbelen, door de h ndwerken
n den g it~ to
?.vudeu ? De dee v n die onverfchilligheid is zeer eenvou111 m 5
dig ;
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dig ; bet r kt de RusjjFche Vrouwen weinig, of h r L nd
rm d n xyk , bloeiend of kwynend is ; zy zyn verll £.
den, en veril fden hebben geen V derl nd . - M r
by een vry Volk, by bet vryfle Volk . 't welk de A rdbodem dr gt, hebben wy de flreelende voldoening, d t
onze Medeburgeresien, by h re beminnelyke hoed i iireden, eene V derl ndliefde votgen , die h r eene nieuwe
bev lligheid byzet , en beweegt, om v n h m Kleeding
en Huiscier den bet vreemde uit to monfleren , en n 't
bel ng des V derl nds de oogenbliklykee voldoening v n
zinnelykbeid op to offeren !
't Geen ik v n de Rux
fen in 't lgemeen gezegd heb 2
is toep sfelyk op de Inwoonders v n Siberie ; ik m k
eene kleine uitzondering ten voordeele der zod nigen , die
op pl tzen, eenigzins v t: de gewoone wegen verwyderd,
woollen ; d r heb ik to meerm len Huisgezinnen nge.
;roffen , die my bet t fereel v n de onfchuldige Gouden
Ecuw voor den geest br gten . De. Mensch, die zich volgens de N tuur fchikt , is ltoos goed ; en by words to
meer bedorven, n r gel nge de M tfch ppy, in welke by
lecit, t lryker is .
Gelyk liefde tot de w rheid my gedrongen heeft bet
Ch r c`ler der Rusfen niet. voordeelig of to m len, zo ben
ik n de billykheid en erkentenis verfchuldigd to verkl Ten , d t ik, fl nde myn l ngduurig verblyf onder hun ,
lle reden heb, om hun gedr g myw rds to pryzen . Met
edn woord, zy beminnen de Fr nfehen ; en hoe zou ik hun
d n niet beminnen?-,-- 'Er is geen Volk, 't welk liever en teffens volkomener, onze Zeden nneemt, d n de Rusjen, fchoon ze met oils de meeste overeenkomst niet fchynen to hebben ; lien, die zich in de gelegenheid bevonden
om de Rusfen to leeren kennen , flemmen hierin overeen .
Zy fpreeken het Fr nsclc, en lfe vreemde t len, met eene
verwonderensw rdige gem klykheid . De hunne, die men
zich veelligt verbeelden zou, zo ruw to weezen, ls hunme
Lugtftreek, is, integendeel, z gt, buigz m, en ecn der
fchoonfte onder de Menfchen . De verkleinwoordjes, w rn dezelve eene
v n de. Rusfifche T l overvloeit, zetten
ongelooflyk groote bev lligheid by in den mond der D mes .
De Rusfifche T l heeft veel overeenkomst, in zeker opzigt, met de Griezfche, en is zo gem klyk, d t 'er weinige
T len met minder moeite kunnen geleerd worden .
De T l der T rt ren is, integendeel, nflootlyk ruw .
Deeze Volken , over Siberie in een groof nt l onderfchei-

VAN SfBE[IE .

X23
fcheide 1-Iorden verfpreid, en die d r leeven onder de be .
fcherming v n Rusl nd, kunnen in twee hoofdt kken verdeeld women . De •z od nigen, die v n de Europifche Grenzen tot de Rivier Tenisfei woonen, zyn M homet nen ; zy
leggen zich op den L udbouw en den Kooph ndel toe ,
eenigen be rbeiden de Mynen, en hebben Smelteryen ; hurt
De T rt t l is een fpr kbuiging v n het Ar bisch .
ren, die men ntreft in het Oostlykst gedeelte v n Siberi en
geheel D ourie , zyn A fgodendien rs ; herw rds en derw rds omzwervende, en onder tenten leeyende . Zy fpreeken de Mongol/che T l, die zo h rd is ls hunne zeden
z gt zyn, en zelfs z gter d re die der M homet nfclze Tur .
t ren .
Ik zeg niets v n de T rt ren , die buiten de Grenzenl
der Rusfifche Ileerfch ppy, in de Zuidelyker Gewesten ,
woonen, ls de Kirgldsfen en K lmouken : zy worden befchreven ls roofzugtig .
De M homet n/clie T rt ren , die in de Rusffche Ste.
den zich onthouden, hebben 'er fgenommerde wyken,
ngeu mfte zyn . De
die ltoos de bestbebouwdfte en
meesten fchynen in ruimen doen to leeven . In veele huizen z g ik de k mers en de fl ppl tzen met t pyten
belegd, en met kusfus v
zyde ; men diende de Thee en
ndere verfn peringen voor, in Zilver, en in Zilver verguld V twerk .
Schoon deeze M hosnet nfche T rt ren zelden de be.
leefdheid hebben om Vreemdelingen in . het Vertrek hunzier Vrouwen toe to i ten, heb ik 'er eenige zonder tinier
gezien , die fchoon w ren ; h re M nnen dienden my tot
T lk, en ik ontdekte u:t h re ntwoorden, d t zy zo
veel juistheid v n geest bez ten ls bev lligheid v n voorkomen .
St nde bet verblyf v n verfcheide m nden to Tonzsk,
een der voorn mfte Steden v n Siberi , by een Fr nschm n, de bluer DE VILLENEUVE ,een gtensw rdigen Grvsn rt, Colonel in Rusfzfchen dienst, zints twintig J ren Bevelhebber dier St d, heb ik gelegenheid geh d om veelen
Bier T rt ren to leeren kennen , en veeler eerlyk h rt z l
mny ltoos eene ngen me ged gtenis blyven .
(Hot hervolg en Slot by de eerfle gelegenheid .)
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ANECDOTEN, WEGENS DEN MAN

ECHTE ANECDOTEN, TOT .OPHELDERING VAN DE GESCHIEDENIS DES MANS MET DIET YZEREN MASKER .
I n de Heeren Schryveren der Alg . h d . Letteroefeningen,
MYNE HEEREN!
„ ( -Indier de veelvuldige duistere gev llen der Gefchiede .
,,
nisfe, en die met opzet verdonkerd zyn , moet ge,, wis geteld,en m g wel eene eerfte pl ts toegefchikt,wor.,
n d t des M ns met het Tzeren M sker ; deeze
„ den,
„ heeft v n voorl ng gelegenheid gegeeven tot veelvuldige
, gisf ngen ; zie PROSPER MARCHAND, DO. Historique . Art .
„ BOURBON, Vol . I. p . 140 . By n dering komt men zomwy.
„ len tot Gefchiedkundige W rheid . De Echte Anecdoten,
„ deezen M n betreffende, ons voorkomende in de onl ngs
,, uitgegeevene Memoires du M rech l Duc DE RICHELIEU,
d gten ons v n deezen rt, en gefchikt om eene pl ts
„ to bekleeden in uw'Mengelwerk ; deels ook openft nde
„ tot bet ontv ngen v n Ophelderingen , byzondere ftukken
„ de Gefcliiedenisfe betreffende . Te meerm len mogt ik
„ jets v n deezen c rt , v n myne h nd , gepl tst vin.
„ den , en verzoek voor bet volgende dezelfde gunst ; lleen
„ heb ik d rby to berigten, d t bet Gedeelte , de Gefchiedenis behelzende des Tweeling-Broeders v n LODEfchiedenis
„ WYK DEN XEV, door den , Z menfteller der gemelde MMe„ moires gezegd wordt, gekreegen to zyn v n den Hertog
„ v n ORLEANS , Regent v n Fr nkryk, door eene der
„ Dogteren v n dien Prins ; om d rmede h ren Minu r,
„ den Hertog DE RICHELIEU, to verpligten .-- Ik ben, &c .
Berigt der Geboorte en Opvoeding v n den ongelukkigen Prins, die door de C rdin len RICHELIEU en MAZARIN, v n de M tfch ppy werdt uitgeflooten ; en n flerh nd gev ngen gezet op l st v n LODEWYK DEN XIV.
Gefcltreeven door den Gouverneur v n then Prins, korten
lyd v66r zynen dood .
„ De ongelukkige Prins , door my opgevoed, en voor
welken ik zorg gedr gen heb tot bet einde myus leevens,
wend, den vyfden v n September, des J rs MDCXXXVIII,
's vonds ten h lf cht gebooren . Zyn Broeder, de tegen-

MET' BET YZEABN MASXXR6

525

genwoordig regeerende Koning,,kw m in -den morgen v n
dienzelfden d g ter Wereld, omtrent den .midd g . De Geboorte dier beide Prinfen w s zeer ongelyk ; die v n den
oudflen vol luister en openb r , die v n den jongflen,
duister en geheim .
„De Koning werd, door de Vro;edvrouw, korten tyd n
b re voorfpoedige verlosfing v n den eerflen Pring , onderrigt, -d t h re M jefleit nog in rbeid w s . Deeze
tyding ontzette hem grootlyks, en by bev l den K nfelier
v n Fr nkryk, den eeriten A lmoesfenier, den Biegtv der
der Koninginne , en my, in de KK mer der Koninginne ,re
blyven, tot d t zy zou verlost weezen ; dewyl by wilde,
d t wy getuigen zouden weezen v n de h ppen, welke
by zou neemen, indien zy een tweeden D uphin mogt ter
\Vereld brengen ; w nt eenige Sch pherders h dden voorfpeld , d t de Koningin zw nger -w s v n twee Zoonen ,
en gezegd , dit by Godlyke Infpr ke _te weeten . Het
gerugt dier Voorfpellinge Rep welh st door P rys, en bet
Volk, d rdoor ontrust , verzekerde , d t , indien deeze
Voorfpelling bew rheid wierd, dezelve de geheele omwcnteling v n den St t zou n zich fleepen . De A rtsbisfchop
v n P rys kreeg r s de weet v n dit lles , en , n met de
voorzeggende Sch pherders gefprooken to hebben , deedt
by hun wel n uw opfluiten in de gev ngenis , L z rus
geheeten ; w nt de fterke uitwerking, die hunne Voorfpel •
ling by bet Volk geb rd h dt, verwekte by den Koning
ongerustheid ; op de bedenking v n de onlusten, welke by
in zyn Ryk to vreezen h lt . Hy onderrigtte den C rdin l
v n deeze Voorzegging ; deeze ntwoordde,, d t de Geboorte v n Tivee D uphins niet onmogelyk w s, en dus, indien
de ged ne Voorzegging vervulling bekw m, de l tst geboorene met lle behoedz mheid moest verborgen gehouden worden ; n rdem l by, opgroeiende, mogt begrypen
cen Regt op de Kroon to hebben, en diensvolgens een A nh ng in het Ryk m ken .
,, Geduurende de rbeid der Koninginne, welke verfcheide
uuren nhieldt, werd de Koning, gedreeven door de ngsti Pte voorgevoelens, d t by V der ftondt to worden v n
Twee D uphins. Ily verzogt den Bisfchop v n Me ux de
Koningin niet to verl ten voor d t zy zou verlost weezen,
en vervolgens zich tot ons lien Wendende, zeide by, Wide
genoeg om door de Koninginne gehoord to kunnen worden, d t, indien 'er een tweede D uphin kw m, c ie rrd
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onzer bet geheim ontdekfe, bet ons op onze hoofden zot4
to ft n komen ; w nt, voegde by 'er nevens, zyne Geboorte nibet een St tsgeheim weezen, tot voorkoming der ongelukken, die blykb r uit de ontdekking zouden ontft n ;
dewyl de S lifche Wet zwygt wegens de Drfopvolging der
Koninglyke w rdigheid, in gev lle v n m nlyke Tweelingen .
„De voorfpelde, Gebeurtenis w s welh st d r ; w nt de
Koningin verloste , then de Koning ten vondm ltyd geg n w s, v n een tweedenZoon, veel kleiner en bev lliger
d n de eerfte ; bet rm Kind fcheen, by deszelfs iiitrede in
de Wereld , door een onophoudelyk fchreijen, zyne Geboorte, die v n' zo" veel' r mps ftondt gevolgd to worden,
to befpeuren . De K nfelier ftelde een Verb l deezer zonderlinge Gebeurtenisfe op ; doch de Koning bet eeftte opliel
niet goedkeurende, werd her, in onze tegenwourdigheid,
verbr nd ; en bet w s niet, d n n veel herfchryvens, d t
-de Koning 'er genoegen in n m . De eerfte A ltnoesfenier
poogde den Koning over to h len, d t by de (`eboorte v n
een Prins niet moest verdonkeren ; w rop de Koning ntwoordde, d t Rede v n St t volftrekt de onfchendb rfte
Geheimhouding vorderde .
„Kort d rop fchreef de Koning den Eed V n Geheimhouding voor, welken by wilde, d t wy lien zouden tekenen ;
'dit ged un zynde, .hdgtte by den Eed n het Verb l des
K nfeliers, en n m bet by zich . - Het Kind werd overn de Vroedvrouw ; d n, om h r v n de vergegeeven
breiding des Geheims to rugge to houden, werd zy met den
dood gedreigd, indien zy 'er bet minife v n liet uitlekken .
Wy llen kreegen ook deli flriktften l st, om zelfs onderling
v n deeze gebeurtenis met elk nder niet to fpreeken .
„ Zyne M jefteit fchrnomde voor niets fterker d nn voor
eeu Burgeroorlog, en by d gt, d t de oneenigheden , die
zel:er onit n zouden tusfchen twee Broeders, indien zy ls
zod nigen werden opgebr gt, zeker een Burgerkryg zouden
to wege brengen ; de C rdin l deedt ook lles, toen bet
opzigt over de opvoeding v n den Prins n hem w s toes
vertrouwd, om deeze vrees leevendig to houden .
„ De Koning bev l ons bet Lich m des jongst Geboorenen n uwkeurig to hezien, om to ontdekken of by n
't zclve ook eenig teken h dt, w r n by zou kunnen
onderkend worden, ingev lle zyn Broeder mogt fterven ;
w nt de Koning b th ltoos ten oogmerke, den l tst 6ebon .
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boorenen lsd n in diens Regten to herflellen ; w rom by
bet Verb l der Gebeurtenisfe , door ons lien getekend,
met zyn Koninglyk Zegel bekr gtigde .
• St nde de Kindschheid v n den jongen Prins, beh ndelde PzPONNETTE, de , Vroedvrouw, hem, ls h r eigen
, Zoon ; doch b re verreg nde zorgvuldi heid, en wyze v n
leeven , deeden elk denken , d t bet Kind de Zoon w s
v n eenig ryk Edelm n .
• Zo r s zyne kindfche J ren verffreeken w res, g f de
G rdin l MAZARIN , wien de Opvoeding v n dien Prins
ws
bevolen , hem n myne bezorging over ; met l st,
om hem op to brengen, op eene wyze, voc-,ende n n
zyne hooge fkomst ; dock lles in 't geheim . De Vroedvrouw PERONNILTTE bleef by hem , ten mynen tmize in
Bourgondie, tot h ren Dood . Zy en de Prins w ren zeer
n elk nder gehegt.
• Ik h d vericheide gefprekken met de Koninginne, geduurende de opeenvolgende onlusten in dit Koningr~l : . Zy
verkl rde my een en nderm l, d t, indien 's Prinfe : Geboorte hekend wierd, fl nde bet leeven v n den jongen
Koning, zyn Broeder, de Misnoegden , zo zy vreesde,
zich d rv n zouden bedienen, on' ecuen oplf nd onder
bet Volk to verwekken ; w nt, voegde zy'er nevens, bet
w s bet gevoelen v n veele bekw me Geneesheeren, d t
de l tst Geboorene v n •T weelingen, de eerst Ontv ngene w s, en, by gevolge, de oudtle . Deeze vrees belette
egter de Koningin niet, om de getchreevene Getuigichri€
ten v n 's Prinfen Gehoorte, met ile zorgvuldigheid, to bewp ren ; w nt , zy h dt ten oogmerke, om, indien zyn
Brooder iets menschlyks overkw me, hem to erkennen,
fchoon zy eeuen nderen Zoon h dt .
„De jonge Prins ontving eene Opvoeding, zo goed, ls
ik zelve, in dergelyke omtl ndigheden, zou hebben kunnen wenichen ; en een betere, d n de erkende Prinfen ten
deele viel.
,, Omtrent negentien J ren bereikt hebbende, Provide zyne
begeerte, o u to mogen weeten wie by w s, flerk n, en
by viel my l stig, met geduurige nzocken , oin hem to
eggen, wie zyn V der w s ; hoe iferker by 'er op ndrong , hoe volffrekter myne weigeringenl w ren , en ls
by z g d t zyne nzoeken niets b tten, poogde by my
to overreeden , d t by my voor zyn V der
nz g. Dikwyis, w nneer by my den tedere .I n m v n V ct_r L_ f,
wide ik hem, d t by inist ~, tt,: ; m r, in 't einde, e . e -ie
d t
1S
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d t by in dit gevoelen volh rdde, liet ik of v n hem tegen
te • fpreeken ; en g f hem eenige reden om to gelooven d t
by myn Zoon w s . Hy geliet zich dit to gelooven, met
oogmerk, buiten twyfel, om my, door dit middel, to dringen tot bet openb Aren der w rheid ; dewy] ik n derh nd
ontdekte, d t by, ten deezen tyde, lles nwendde w t by
kon, om to weeten to komen wie by w s.
„ Twee J ren verliepen 'er op deeze wyze ; toen een
onvoorzigtige d d, welke ik my zelve ltoos z l verwyten,
hem bet gewigtig geheim zyner Geboorte ontdekte . Hy
wist, d t ik, op dien tyd, veele Booden v n den Boning ontv ngen h dt, en deeze omfl ndigheid deedt w rfchynlyk
Penis vermoeden by hem onrft n,'t welk by zogt op te kl .ren, door myne p pieren to doorfnutfelen, w r order ik,
onvoorzigtig, verfcheide Brieven v n de Koningin, en den
C rdin l, gel ten h lt. Hy l s dezelve , en de inhoud
w s, voor iem nd v n zyne n tuurlyke fchr nderheid, genoeg, tot ontdekking v n 't geheele Geheim .
„ 1k n m ten dien tyde w r, d t by geheel v n geAr g
ver nderde ; w nt, in -11ede v n my to bejegenen met de
gewoone blyken v n hoog gting en genegenheid, werd by
trotsch en ituursch . Deeze ver ndering verb sde my in
den leeginne ; m r ik ontdekte m r l to r s de oorz k .
„ Nlyn gterdogt werd eerst g nde, doordien by my met
ernst verzogt , hem de Afbeeldingen to bezorgen v n den
l tst overledenen , en den th ns regeerenden , Koning .
lk zeide hem , d t 'er tot nog geese goede Afbeeldingen
v n w ren ; en d t ik zou w gten, tot d t een voorn m
Schilder ze verv rdigd h dt.
Dit ntwoord, 't geen
hem geheel niet voldeedt, werd gevolgd , v n een verzoek, om n Dijon to mogen g n ; de groote verwondering
lvelke by betoonde, toen ik dit weigerde, ontzette my, en
ik lette n uwkeuriger op zyne h ppen . Vervolgens ontdckte ik, d t by n Dijon h dt willen trekken, om eene Schildery des Konings to zien ; en d t by ook ten oogmerke h dt,
om v nd r n het Hof to g n, toen to St. _7e n-de-L r
gehouden, om den Koning to zien, en zich to vergelyken
by zynen Broeder .
„ De jonge Pr ins z g 'er toen zeer wel nit, en by wist een
K mer-meid to beweegen, d t zy, ond nks de itrikte bevelen , welke lle de Huisbedienden ontv ngen h dden,
c m hem niets to geeven, w t by ook mogt eifchen, buiten myne toeftemming, hem 's Konings Portr it ter b nd
fickle .
„ Ze
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, p Zo rns de ongeiukkige hips bet oog d r op tloeg, voelde by zich ,,etrofl , n door pie juiste gelykenis met zyn eigen ;
en in de d d, de Afhceldin zou voor beider hebben kunnen diendn . Dit gezigt bevesti ;de lle zyne L ng gekoestcrde twytelingeu, en m kte hem woedend . Fly kw tn
ter+.lend n s'my toevlicgen , met veel drifts uitruepende :
„ 1)it is de Konin , ! en hs , Ik ben zyn Breeder ! hier is 'er
„ een onwederfpreekb r bcwys v n! " Hier op toonde by
my eett Brief v n den (.` rdin l MAZAPIN, nit myt e P pieTen genomen , w rin v n zyne Geboorte gerept werd .
,, Ik vreesde nu d t by iniddelen zon ber . men om to
ontkomen, en ten Hove to veric1iynen. Il ude de Feesten(
by bet llnwelyh zyns Brooders : tut voorkoming deezer
ontmoetins, w r vuor ik zeer vi cesde, v rdigde ik in tleryl een Bode n den Koning' l' met beri ;t,d t dePrins,
mvn yecret ire opgebroukcu hebbeude, bet leheim zyner
Geboorte ontdekt h dt ; hem tetlens onderrigteude v n de
uitwerking dier ontdekking op den Prins . --- Op het ontV n ten v n deezen Brief g f zyne M jefleit terflond bevel,
d t wy beiden gev ngen zouden gezet worden . De C rdin l h dt dien l st, en betuigde den Prins teffens d t zyn
onvoeTelyk gedr g oorz k w s v n ous beider ongeluk .
,, Ik ben, zints dien tyd, Medegev ngene met den Prins
geweest, en thins voelende d t bet ontz glylc vonnis v n
myn icheiden uit dit leeven uit-elprooken is door mynen
hemelfchen Regter, kon ik bet niet l ngerweigeren tot gerustlcelling v n myn eigen gemoed, en d t myns Kweekelings , eerie Verkl ring to nreeven v n deeze gewigtige Gebeurtcnisfe, welke hem in th t z l Itellen, om zich to redden nit deezen luisterloozen toeft nd, indien de Koning
zonder T indler' :n iberf. Behoorde ik door cen fgeperften
Eed verpligt ;e lvorden, een Geheim to bew ren, w rv n
de N konieiin ,,lch p kennis diende to hebben!"
Dus verre bet Getchiedverh l, 't welk de Regent n de
Prinf-, s oveileverde . Iletzelve m kt, 't is w r, bet niet
volftrekt zeker nit , d t deeze Prins de Gev n(zene w s, bekend by den n m v n den M n m?t let yzeren M sker ;
m r lle de voor ,, nde Gebeurtenisfen komen zo wel overeen met de zeldz me verh len, loopende vvegens deeze
geheimzinuie
I- Perfoon die, d t bet bvk ns geen twyfel overotn v st to ltetlen, d t dit Verh l bet ledig tydv k
v n den
nv r-,, zvns Leevens
nvult .
Ik z l, derh lb'en , bier by ,~oc, en ceniee Echte Anecdoten, gegeeve
n
v n den Al n ;net het yzeren M sker, zints by met den Heer
AIF.\ U,, 1701 . NO, 12 .
1° n
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SAINT MARS in de St tsgev ngenis omkw nr , op h t
Lil nd St. M rguerite .
De eerfte, die v n deezen M n met bet yxeren M sker
gew gt, is een n mloos Schryver v n een Werk, gety .
told, Memoirer fecreter pour fervir l'Hiftoire de Perfe ; by
vermeldt verfcheide echte Anecdotes den Gev ngenen betreffende, doch t st geheel mis in zyne gisfingen over diens
R ng . Deeze Memoires z gen bet licht Diet, of eene me •
nigte v n Geleerden poogden to bewyzen, wie de Gev ngene w s, wiens buitengewoone beh ndeling zulk eene lgemeene nieuwsgierigheid verwekt h dt . Deeze beweerde d t
bet de Hertog VAN BE, AUFORT w s , die zeker gedood werd
door de Turken, toen by C ndi in den J re MDCXCIX
verdeedigde ; w nt, in de eerfte pl ts, is het wel bekend
d t de M n met het yzeren M ser to Pignerol gev ngen z t,
cer by op bet Eil nd St. M rguerite kw m, in den J re
MDCLXII ; d rcnboven , hoe w s bet mogelyk d t de
Hertog zo heimlyk zyn Leger ontnomen kon worden , d t
men zulks niet ontdekte? W rom zou by gev ngen gezet
weczen ? en w rom moest by itoos gem skerd g n?
Anderen hielden voor then Gev ngenen den Gr f DR VERMIANDOiS, een N ttnirlyken Zoon v n LODEWYx den XIV,
die in den J re MDCLXXXIII n de Kiiiderziekte overEen nder Schryver wil d t bet de Hertog VAN
leedt .
1NION1IOUTH w s , die in 't J r MDCLXXV to Londen onthoofd werd : zelfs eens toegeft n zynde, d t Koning LODFWYx, om Koning JACOBUS to verpligten, toegeft n h dt
om den Hertog gev ngen to houden, is bet d n w rfehynlyk, d t by de ver gtlyke post v n Stokbew rder , n
diens dood, zou hebben willen bekleeden, ten gev lle v n
een Vorst, met wien by in oorlog w s?
Alle deeze h rsfenfchimmen worden verdreeven door bet
even bygebr gte Gefehiedverh l ; en de uiterfte behoedz mheden in 't werk gefteld, om 't Gel t v n den M n
met het yzeren M sher to bedekken, is een verdere proeve
d t by de eigenfte Prins w s, in d t Verh l vermeld
w nt bet werd hem nooit vergund in den hof v n de B stdle to w ndelen zonder zyn M sker ; hem werd verboden 't zelve of to neemen, zelfs in tegenwoordigheid ,zyner Do6toren . Zou men deeze voorzorge gedr gen hebben , indien zyn Gel t geene tretlende gelykheid geh d
h dt op een Gel t , geheel Fr nkryk door bekend ? En
welk Gel t kon dit weezen d n d t v n zyn Broeder LODEWYK den XIV, op wien deeze ongelukkige Prins zulk
cen
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eene gelykheid h dt, d t een enkel vlugtig gezigt v n
hem, zo men vreesde, het Geheim,'t welk men zo g rne wilde bew ren, zou verr den hebben ? W trom ook
werd hem cen It li n%cl en N m gegeeven, fchoon by
niets vreemds in zyn tongv l h dt? W nt in bet Register v n de Lyken in St . P uls Kerk wordt by MARCHIALDi geheeten .
VOLTAIRE fchynt de ddnige Schryver
geweest to zyn, die kennis h dt n de verborgenheid v n
de Geboorte deezes zeldz men Gev ngenen v n St t,
fchoon by dezelve , veele byzonderheden hem betreffende
verh lende, zorgvuldig verbergt .
Wy zullen bier byvoegen een kort berigt v n den M n
tnet het yzeren M ser, getrokken uit VOLTAIRE, en eenige ndere Schryvers v n n m . Eenige weinige m nden n
den dood v n den C rdin l NAZARIN, kw m 'er
een jong Gev ngenen op bet Eil nd St . M rguerite, wiens
voorkomen eene lgemeene nieuwsgierigheid g nde m kte ; zyn houding w s bev llig en deftig, zyn perfoon meer
d n middelb r v n l ngte, by z g 'er zeer wel uit . Op
den weg derw rds, droeg by bettendig een M sker met
yzeren veeren, zo d t by eeten kon, zonder bet zelve of
to leggen . Men geloofde , in den beginne, d t dit M s*
ker geheel v n yzer w s ; v nw r by den n m kreeg
v n den M n met het yzeren M sker . Zyne Opp sfers
h dden bevel om hem to dooden , indien by pooging
deedt om bet M sker of to ligten, of zich zelven to ontdekken .
Deeze St tsgev ngene bleef op dit Eil nd tot bet J r
IIDCXC, w nneer de Gouverneur v n Pignerol, tot bet
Gouvernement v n de B stille bevorderd, hem met zicli
n die Sterkte voerde . Op den weg derw rds hieldt by
met hem fill op zyn L udgoed by P lte u . De Gev ngene kw m d r in een dr gftoel, omringd door een t lryke w gt to p rd . De Heer DE SAINT -MARS t met heni
n dezelfde t fel, l den tyd d t zy zich to P lte u onthielden ; doch de l tstgemelde w s ltoos met zyn rug n
de :;l zes gepl tst, en de boeren, wier nieuwsgierigheid
ile s g de floeg, merkten op, d t de Heer DE SAINT
MAPS ltoos tegen hem over z t met twee pittoolen n st
zyn t felbord. Zy werden bediend door ddn enkelen
knegt, die de fchotels ontving in de voork mer , en ltoos
de eetz l zorgvuldig gter zich digt floot, ls by uitging .
De Gev ngene w s ltoos gem skerd , zelfs ls by over
bet voorplein ging ; de Gouw*erneur Aiep in eene bedftede
N n z
met
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met hem in dezelfde k mer .
Onder den weg hoord
men den M n met l et yzeren M sker, op zekeren d g,
zynen Opp sfer vr gen, of de Boning eenigen toeleg
h dt op zyn leeven? Deeze g f d r op ten ntwoord,
Been, myn Prins, indien gy u zonder wederftreeven l t
overbrengen, is uw leeven in volm kte veiligheid .
Hy werd, zo goed ls in de B stille mogelyk w s, opgep st, en lles w t by verl ngde, kreeg by onmiddelyk .
Zeer w s by gefteid op fyn linnen, 't geen met
n grootsheid moet worden toegefchreeven ; by h dt bet zelve met
de d d noodig : dewyl zyne beftendige gev ngenis en zittend leeven hem zo teder v n vel m kte, d t bet linnen,
zo bet niet zeer fyn w s, hem zeer hinderde . G rne
fpeelde by op de Luit . Nimmer kl gde by over zynen
gev ngen ft t, noch g f iets to kennen v n zyn r ng ; by
zong zeer ngen m en inneemend . Steeds werd by nit
zilver gediend, en de Gouverneur zette zelfs de fchotels
op t fel ; en in- of uitg nde, (loot by de deur gter zich
toe . Hy beh ndelde den Gouverneur op eene gemeenz me wyze, die, in tegendeel, hem met diep ontz g bejegende, en nooit den hoed opzette, of in zyne tegenwoordigheid ging zitten, indien de Gev ngene zulks niet verzo ;t .
I'oen by nog to St . M rguerite z t, fchreef by zyn
n m op cen T fel'ord, en wierp bet uit een venfter n
een boot, liggende n den voet des toorens . Een Visfcherm n r pte bet op, en br gt bet by den Gouverneur . Deeze fond verfteld op bet zien hier v n, en vroeg den Visfcher met veel fchrooms of by kon leezen? en of iem nd,
beh lven by, bet T felbord gezien h dt? Ik k n niet leezen, ntwoordde de Visfcher, en niem nd nders heeft
bet T felbord gezien ; dewyl ik bet op d t eigen oogenblik gevonden heb . De Visfcher werd egter gev ngen gehouden tot d t de Gouverneur wel verzekerd w s v n de
w rheid zyner betuigingen .
De Gev ngene deedt eene ndere pooging om zich bekend to m ken, die even ongelukkig fliep . Een Jongeling, die op bet Eil nd woonde, ontdekte, op zekeren
tyd, iets dryvende onder bet venfler v n den Gev ngenen ;
bet opvisfende, z g by d t bet een fyn hembd w s, geheel en l befehreeven : by br gt bet onmiddelyk by den
Gouverneur, die, bet ontvouwende, eene groote ontfteltenis liet blyken . Hy vroeg den Jongeling of de nieuws .
lierigheid hem bekroopen h dt om dit fchrift to leezen?
By
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ffy ntwoordde neen ; m r, niettegenfl nde dit ntwoord,
werd by eenige d gen d r n dood in zyn bed ge vonden .
1-let lot v n den M n met het yzeren M sker verwekte
groote nieuwsgierigheid, en een jong Officier die den Heer
DF SAINT MARS, toen by to St . M rguerite woonde, bezogt, w s zo begeerig om hem to zien, d t by een w gt,
n de g ndery onder bet venfler v n den Gev l genen
gepl tst, omkogt, om voor eene korte poos zyn post to
bekleeden . Deeze z g hem v n d r volkomen : dewyl by
zonder zyn M sker w s . Zyn Gel t w s welged in, zyn
Perfoon l ng, en welgem kt ; zyn H ir w s vo'lkomen
grys, fchoon nog in den bloei zyns leevens . Hy br gt den
gebeelen n gt door met de k mer op en neder to w ndelen.
V der GRIFEIT zegt in zyn ;journ l de B stille, d l, op
den chtflen v n September , des J rs MDCXCVIII , de
Heer DE SAINT MIARS, toen onl ngs ngefleld tot GQuverneur v n die Sterkte , d r nkw m, met zich brengende een oud Gev ngene, door hem opgep st to Pignerol,
en op bet Eil nd St . M rguerite . Zyn N m werd flier
genoemd, en by ltoos gem skerd gehouden . Op l st des
Gouverneurs w s 'er v66r diens nkomst eene k mer• voor
hem gereed gem kt, en op de beste wyze gemeubil!eerd .
Als by vryheid kreeg om ter Misfe to g n, werd hem
ftrikt verboden to fpreeken, of zyn M sker of to ligten :
de Sold ten h dden l st om op hem to vuuren, indien
by een v n heiden beflondt . Als by over bet plein ging,
hielden zy ltoos bet geweer op hem
ngelegd .
Deeze ongelukkige Prins flierf den negenden v n September des _J rs MDCCIII, n
eene korte ziekte, en
werd in de St. P uls Kerk begr ven . De kosten v n zy
De begr fenis bedroegen flegts veertig Livres . Men hieldt
zyn w ren n m en ouderdom verborgen voor de Priesters, die hem ter rde beflelden : w nt, in bet Register
v n zyne begr fenisfe fl t, d t by meet d n veertig J ren oud w s, en by h dt zyn Apothec r, eenigen tyd
v66r zyn dood, gezegd, d t by d gt zestig J ren oud to
weezen .
't Is eene welbekende z k, d t elk ding , 't welk by
gebruikt h dt, n zyn dood yerbr nd of verdelgd werd,
zelfs tot de deuren zyner gev ngenisfe toe . Men fwolt
bet zilveren v twerk, de w nd en v n zyn vertrek werden fgefchr pt en overgewit . J , zo groot w s de vrees
d t by ergens eenige letters of merktekens mogt n gel .
ten hebben, die tot ontdekking zouden kunnen dienen ,
N n
wie
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yvie by geweest w re, d t de vloer v n zyn k mer op-,
en bet verwelfzel weg-genomen werd . Met d6n woord,
in en liet niets onbezogt of onbeproefd, op d t 'er geen
ged gtenis v n hem mogt overblyven .

't Gevolg v n ile deeze zonderlinge berigten is , d t
de M n met het yzeren M sker een Perfoon v n zeer
veel
ngelegenheids moet geweest zyn ; en welke Perioon kon v n zo veel bel ngs weezen, d n die Prins, orn
; nleiding to geeven tot lle de gemelde voorbehoedzelen,
om lle ontdekking v n zyn Gel t en R ng to voorkomen . `W nt, op de minfte w rlchynlykheid eener ontdekkinge, liet de Gouverneur de grootfie ontfteltenis blylien
ken : en de d dlyke H ppen door hem ged n, oni
die ongelukkig genoeg geweest w ren v n iets to vinden,
w r op de Gev ngene gefchreeven h dt, dienen tot een
bykomcnd bewys d t bet bedekt houden v n hem v n bet
uiterfle
nbel ng w s voor den Boning, en de St tsdien ren .
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(Eeu bertelel.)

n 't l tstverloopen Herfstf ifoeu
Ging Lichtvrieud 's vonds nog eeh kleine w ndling does .
Hoe!
l ie ztrdicnd 's vonds! -- d t's byzonder!
Gewis, bier fchuiit een dder onder . . . .
Wie zoekt in 't donker n r bet licht ?
Wie -? leder die zyn d dn n r zyne keuze riche!
w rom, z l fpoedig blyken .
In 't kort, by w ndelde
By Inoest in zeker huis 't gezeifch p eens bekyken,
Schoon by m r weinigen d r v n zyn kennis vondt,
filechts twee of drie, ie by w n hunne fpr k verfiond .
Elk Leezer vindt gewis de reden zeer gegrond .
De gouden d gvoriliu w s reeds diep ne~rgezonlten
Geen fchoone heldre kleur, geen fl: len knoopen blonken :
J;n echter fpr k men veel v n 1 miopen en v n kleur.
V n duizend dingen, om de 11eur,
Die nienAnd konde zien : zo d t 'er veele, ls leeuwen,
.13y 't ryzen v n een twist, nu lnidkeels moesten fchreeuwen
't is eukel duisternis 1
„ Geef licht!
de drommel h l!
Fen Blinde ziet oo veel ls die in 't donker is!"

Neu
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*Ion br gt d n fpoedig licht
nu w s op veeler wezen
biers d n verm k en vreugd to leezen :
Slechts eenigen verdroot bet licht .
w t vr g! nocht ns bet is myn plicht,
Wie w ren zy?
Hier Diets ten h lven to betoogen .

flet w s een zieke Bloed,

n wiens ontftooken oogen,
Zoo wel bet k rsiicht ls de Zon,
Een zelfde fm rt bewerken kon,

Een

oude Ziel, verzw kt in 't zenuwryk vermogen,

Vondt zich v n 't helder licht geroerd .
Wreef de oogen : riep verb sd : , w rtoe dit bier gevoerd ?
y , 't Verblind my heel en l ; ik moet de fclteemring kiezen .
p Neem weg, neem weg de k rs ! of'k z l 't gezicht verliezen .

Ben derde w s in Jl p ger kt .
Men weet, d t veel gedruis , door fpreekcnden gem kt,
Het leege h rsfenv t doet h ngen,
Doet fluimren, zelfs eon uiltjen v ngen .
jil t 's lles ngen m :
m r k n men by bet licht,
Als ieder w kend oog is op ons oog genclit,
Nog heerlyk fl pen, zonder bloozen?
Een jonge Drooner fpr k : w t ndren ook verkozen,
Ik kies voor 't licht de doisternis .
My dunkt d t lles d n oneindig fchooner is .
Verbeelding werkt d n niee ;'en zyn 'er eens gebreken,
Die in bet licht of moeten fteeken,
Die heeft do doisternis d n wel zoo joist bedekt,
D t elk v n hen wel h st tot eene fchoonheid flrekt .
W t r kt de w rheid ons, ls 't nkomt op verm ken ! r---~
Q 'Er zyn duizend fr ije z ken ,
Die logens op den toetsfteen zyn .
W t is Luilekkerl nd niet hemels!
welke Wyn
Vloeit d r, ls w ter, l ngs de bergen!
W t ngen m gebr d il t d r den fm k to tergen f
En is bet Feenenryk niet fchooner d n deeze A rd,
Als men, in 't duister, d r op fl rt?
Wie ziet by helder licht, ls wy th ns hebben, geesten?
En ch! w t k n men fchooner zien !
fleeft niet d t drommels licht d r zoo myn geest doen vlien!
Eti ch ; zo gn t bet met de meesten .
N n 4
Ik
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Tk z g een geest zo fchoon ss Zwedenborg ooit z g.
N uw kw m het licht, en hemel! ch!
Voort w s myn geest!
vervloekte flr len I
J wet vervloekt zei Philidoor,
,,Die, n het eind der z l, zich gter 't fcherm verloor ;
Om zyne Toyerl mp ftr ks voor detl dog to h len .
En, in den wierookd mp, de holle fpiegel sleep,
N r Englen en n ; Duivlen greep :
Doch zich voor f h d doen bet len .
Om fch duwen, op den muur der duisternisr, to m len .
~, 't Licht weg,(riep by vol vrees) hy, die myn kunst wil ziei,
,, Moet d dlyk lle liclit ontvlien ."
I

Een Luistervink, (die fcherp v n ooren,
Gewoon in 't donker n t'e hooren,
W t de eene vriend tot d' nder fpr k :
En met het h lfgehoorde ftr k,
Eens nders ooren wist to vullen,)
Begost nu tegen 't licht to brullen,
En werdt gevolgd v n Puistenbek,
Die, n bet einde v n 't vertrek,
Zyi rondotu leelyk hoofd, vol pl esters, niet dorst toonen .--.-~
Een

nder, meer gewoon zyn vlyt to zien bekroonen,
H d, op het fpoor v n Eigenb t,
N l ng gezoek, n long ber d,
Zich een ontwerp gem kc om l bet licit to koopen,
En dus de g nfche boel to floopen ;
W nneer zyn Monopolies licht
Al 't nder h d n hem verplicht .
Een beurzenfi yder, kloek in 's nders beurs to leegeu,
Spr k 't licit, en wet op grond v n vrye veering, tegen .
Terwyl een Dweeper zelf `het ls een zonde nz g :
D t men een k rs ontfl k by 't ejuden v n den dog .
„ Zult gy, fpr lt hy, n tuur berispen 2
• En de ltoos gouden Zon, door uwe d den, gispen :,
• Om d t ze, op zeekren tyd, uw hemelkring verl t
„ Vervulc gy d t gebrek, gy doet een dw ze d d .
,, W nt n chc moet n cht zyn : d t is zeker .
• Gy volgt een Fr nklin n r, een floute Qu kerspreeker,
• Die yzren fl ngen pl nt, op d t Gods weer en wind$
,, Door 't fgemeeten fpoor n viudt.
35
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.~, Gy twist met God, 6 menfchenkind
• Gy moet zyn blikfems l ten blikken,
• En, zonder hindren, voor hen fchrikken .
• Zo by wil, d t wy zien,
• D n z l zyn blikfemvuur ons lichten en gebien .
• En zyn'er- (zegt zyn broer,volfiddering en beeven,)
„ Niet veel Exesnpeleo gegeeven,
„ D t menfchen, door het flerke licht,
„ Reeds fch de leden c n't gezicht?

„
„

•
•

v,
•
•

•
„
•

• Zo dr bet licht 'er is, en men bet eens k n dulden,
„ D n gn t men telkens verder voort .
D n pl tst men licht by licht, d n m kt men, ongefloord,
De lucht g nsch phlogifliek, die m' eerst met licht vervulde .
• D n n kt de mooglykheid, d t men door 't licht verflikt .
D t niem nd d n voort n, lets tegens 't donker kikt.
Zy vreest d t onheil niet
m r 't licht! 6 d t's gev rlyk.
„ Gy lle hebt gelyk, fpr k Lichtvriencl. J gy, w rlyk!
• En ieder mensch, in uw gev l,
„ Denk ik, d t ook zo fpreeken z l.
Wie uwe oogen heeft, uw hoofd en h rt k u eeren
Kin 't helder licht zeer wel ontbeeren .
M r by, die meer d n gy, op 's levensp d wil zien,
• Die zelfs een kleine l mp zyne chting toe wil dr gen,
„ W nneer zy hem lets hulp k n bien,
Z l zulk een driest gezwets mish gen
'k Ben niet in uw gev l
en blyf u zeer verplicht.
l t my 't licht.
G t gy, in 't donker

BRIEF VAN MEVROUW VAN . . . .

AAN HAARE VRIENDIN D . . . .

LIEVE VRIENDIN!

heb uwen Brief wel ontv ngen, geleezen, en
my ten
IW kthooeflen
bewonderd , over uwe m nier v n leeven .
bekl g ik u ! ik zou niet g rne ruilen,
i)c g ntfche

W ereld vliedt gy : d r gy uwe prilite jeugd zoo
klig verflyt .
Gy gn t nog l eels uit, fchryft ge my ; m r w r!
in de Kerk, by de I milie, of by zulk fl g v n Menfchen, die
Uw
lles, w t verm k en blydfch p beet , verbieden .
verm k befl t in leezen, en wel in Ernflig leezen ; w rt gy
Roomsch, ik groette u ls Non . floe koomt gy zoo biz r!
terwyl gy, in vroeger d gen, ltoos, zoo vrolyk w rt ; w t
k n
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k n toch bet fombre v n uw leven dus verzoeten. --- t}WO
Boeken, fchryft gy my, zyn Theologie! Is dit een flndie voor
de Vrouwen! Wy deeden immers overl ng, met lof, onze Bely .
denis . - Gy leest ook hec Schouwtooneel der N tuur, door
de li Pluche, well, een wonderlyke leEtuur•! m r ik moet bet
uitfchreeuwen, ook de V derl ndfche Historie, d t is inp l bel ; hoe koomt dit een Vrouw to (l de! wie weet, hoe mee•
Dig Heer dezelve nooit geheel doorl s! En -- d t • lles, in
bet Nederduitsch ; wie of dit fin ken k n I d n -- gy fpreekt
seen enkel woord , v n een Rom n . W rlyk, fints ik uwen
Brief geleezen heb, is my bet hoofd op hol, door uwe Boekenk s : ik weet Diet, hoe gy bet m kt, in zulk een zeldz m leven : - 'k zie niets ls dutheurs voor myoen geest : gy wees
Diet , co t een Mensch l in ged chten koomt . Ik droomde
l tst, een h lven N cht, v n Mynheer l Pluche ; 'k voud eeuskl ps my gevoerd, in lommerryke flreeken by groene Veln den k nt v n heldre Beekjes, en ik -- die eenen
den
. fkeer v n bet buitenleeven heb, vond my hierdoor geheel ter
neder gefl gen . Gelukkig d t de fchrik, w rdoor ik toen ont.
'w kte, deezen droom deed eindigen . Doch her zy genoeg,
l t lk u op myne beurt, myn m nier v n leeven ook eens voor
oogen flellen : vindt gy 'er fin k in, koom d n fchielyk tot my,
opd t ik u v n uwe dw lingen to recht brenge .
De Klok fl t doorg ns Lien, eer wy g n ontbyten, doch 't
is wel eens twee , eer 's N chts de zoete fl p myne oogleden fuit. - 'k G , v n 't ddjeune, n myn vertrek : lees
een C pittel, w nt ik wil ook Christelyk leeven : m r d n
gen kt de tyd . d t ik n myn Toilet, voor 't minst, een uur
of twee, op bet drukfle bezig ben : w nt bier h ngt bet
llcs v n f. -- lk flyt den h lven morgen, met l myn opfchik to ver nderen : men is d rhy l licht een uur met k ppen
kwyt . Doch dewyl ik bet zelfs Diet doe, gebruik ik d t uur ;
voor myn lee?uur, om bel efpi it to weezen ; ik lees een Tooneel .
fluk of een vrolyke Rom n : d rdoor vormt zich ons vernuft,
Nil
om 's Avonds op 't S let Die , .,Is ten beeld to zitten .
verw cht gy zekerlyk, d t ik lets nuttigs werk, of iets in huis
verricht ; ---- foe :, een Vrouw v n r ng in zulke l ge z ken .
'k M g met Knoopwerk my cen weinig bezig houden ; of -d r de nieuwfle Sm k niet licht zes weeken duurt, myn
G s verplooien, of myn linten nders firikken ; 'k m g
n
op myn K pfel eens een Vederbosch verpl tfen ; m r 1k,
n nder Huisbedryf : Neen, d t is to ouder .
't n •ijen , of
wetsch, to burgerlyk ---- dit is gefchikt voor l ger
fl ten . Ik fpeel een /1irtje, ls bet my in den zin koomt ; of
g , nu opgefcitikt, my n beneden begeeven . - Ik kryg
b,:zoel> ; inmiddels wordt her m t : d n g n wy Dog eenige
korte vifites doen, of, e,n toertje ryden . M r, ik h d h st
no jets vergeeten : weet d t myn Medicus , dock misfchien
yet-
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cerf# t gy d t woord niet , nu d n , myn Door, my lle
d gen koomt zien , dit neemt ook tyd weg : het is w r, by
k n my met geneezen, m r het is de Mode niet, om zoo gezond to zyn : dit k n voor 't gemeen befl n . M r D mes v n
fm k zyn doorg ns nged n, door veele migr ines, v peurs,
ls nderzints ; d n rieken wy n onze fl cons ; neemen veel in,
en durven niet lle fpys gebruiken . Intusfchen gen kt de tyd
v n 't Midd gm l ; veeltyds N t het h lf vier, eer men
n t fel r kt : wy g n dikwils ten eeten, of krygen zelfs g sten .
N t ng get feld to hebben, koomt de tyd om n r bet Schouwburg, of myn /Isfewblie to g n ; ook fomtyds n r een goed
Confers ; d nvolgt, n dit lles, een kleine Soupe, en
zoo
eindigt ieder d g .
Dit nu is myn d glyks werk ; w nt fomtyds doet wel een
D nsp rty of B l ons niet voor 's morgens fcheiden .
Dus
kunc gy nu hier nit zien, hoc ik myn tyd befteede ; is dit nu niet
een heerlyk leven , d r wy d glyks , door nieuwigheden, den.
fm k prikkelen ? K n nu zulk een m nier v n leven u beh gen, koom d n tot my : verl t uw fgetrokken leven, en deelt
in she de verm kelykheden v n deeze W ereld met
Uwe Vriendin,
Cefchreeven op Zond g, w nt op de
;sdere d gen heb ik geen ty d.

V n . . . .

ZEDELIJICE BEDENKINGEN .

ls wy h ndelden, zo ls onze pligt v n ons vordert, d n
A
zouden wy lle ooze nd gt, lle onze vermogens, op ons
zelven vestigen, ons inwendig befl

n met tile n uwkeurigheid
onderzoeken, en lles w t in ons h rt, in het binnenfte v n ons,
in de w r is, zouden wy tr gten uit de w r en in orde to brengen . Wy zouden ons zelven hervormen, met onze gebreken uit
to roejen, en to beletten , d t 'er geene nicuwe zich vestigden ,
en in onze b rren eencn ruimer ing ng vonden . Wy zouden ons
zelven de wetten voorfchryven , welke ons bevelen zouden uitdeelen w t to doen, en w t n to l ten, w s ; deze wetten zouden
gegrond zyn op rc,t en billykheid, en wy h dden de voorfchriften, door nderen ons gegeven, en met bedreiging v n flr f by
de overtreding gefl fd, niet noodig .
lndien wy zo h ndelden, hoe gerust zon de z menleving zyn ; hoe gerust zou ieder
in zyne bezitting wezen? WY zouden den firoom veelerongeregtigheden fluiten ; de b ld digfle ongeregeldheden, welke nu veell in de M tich ppy ple ts grypen, zouden by tyds tegengeg n
wor-
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worden ; en die verdervelyke ftroom, die lien bloti en welvvM
verderft, zou ons niet wegflepen tot onze onvermydelyke fch .
Zulk eene bet melyke h ndelwys zou ons inderd d
de.
verheffen boven bet redelooze, d r wy ons nders in vele ge .
v llen mede gelyk ftellen , zo niet ver beneden bet zelve ver.
l ger .
D t wy ons d n niet ltoos tmisleiden ; ons niet op
den duur to veel, en to onvergeeflyk, l ten bedriegen . Oils beft n v n dw sh,id k n niet blyven duuren . De rust v n ons
gemoed word geft dig gefloord ; en ooze fl t is in lien bekl .
gelyken toeft nd , d t bet ons , ls dezelve verwisfeld word,
eene eeuwige ku ging en kwelling z l moeten b ren .
6 Mensch ! W t zyt gy, indien gy de leiding v n de Rede verfly verdient ileen den n m v n Redelyk ,
w rloost.
wiens d den en h ndelingen door deze Leidsvronw beftierd worden ;
m r by , d rentegen , verdient den n m v n Redeloos, wiens bedryven niet binnen de p len der Rede befloten
zyn . W rom is bet Vee minder Redelyk, d n vele Menfchen?
Het ect en drinkt, volgt zyne lusten en begeerlykheden
Het mooed tegen ndere gefl gten, en zommige ook
op .
tegen zyn eigen . - W t doen vele Menfchen nders ;
zy eten , zy drinken, en volgen lle hunne bedorven lusten en
zy woeden tegen de g nfche gefch begeerlykheden op ;
'er is geen Schepzel v n God gefch pen, d t httitpenheid ;
ne wr klust niet beproeven moet ; - dikWils zyn ze wreeder
tegens elk nderen , d n de woeste Tygers ; en, d t nog lles
overtreft, zy woeden tegens hunnen eigen Scbepper. Den
nv llen , w s bet in hunne
Alm gtigen zouden zy woedend
nggt . - D n de God des Hemels verplettert hen onder zyne
voeten .
nligt, die
W t z l bet een Toneel zyn, ls die groote D g
gedugtfte ller d gen ; die lgemeene D g, w rop, l v t
ooit dem ontv ngen heeft, z l ged gv rd worden voor den
grooten Rechter v n Hemel en A rde ; en v n elk rekenfch p
fgevorderd z l worden, in hoe ver by l, en in hoe ver niet,
n zyne beftemming, w rtoe by v n zynen grooten M ker verMet welk eene ngst en
ordend w s, heeft be ntwoord !
ben uwdheid zullen velen verfchynen in de tegenwoordigheid
v n den lles wetenden Rechter, ls zy hunne bedryven n denken ; ls zy n denken hoe veel leeds zy hunnen Lvenmensch
bebben nged u ; hoe vele on geregtigheden zy tegen hem gepleegd, en hem, onder fchyn v n regt, op llerlei wyze vervolgd,
gekweld, beledigd, v n zyne goederen beroofd, en bet ichreu .
wendst ouregt en ongelyk nged n hebbe ; -- ls zy bedenken d t bet nu de tyd der w re vergeldiug is, hoe zulleu zy d re
ziddercu !

ME NG EL WE R K,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN~
BETREKKELYK .

EEN GEDENKWAARDIG VOORBEELD VAN VRIENDSCIIAP UIT
DE HEIDENSCHE OUDHEID , VERGELEEKEN MET DE
VRIENDSCHAP VAN JESUS CHRISTUS .

(Uit h

Engelsch .)

elykheid v n r ng en middelen fchynt niet lleen gunG
flig, m r zelfs noodig, tot zuivere en on fgebrooke
Vriendfch p . Zelden z l een M n v n middelen in fI t

weezen de opregte Vriendfch p to verwerven v n een zyner Afh ngelingen . Schoon by hun beh ndele met de
verpligtendfte beleefdheid, en met gunstbewyzen overl de, z l nogth ns (feeds het bezef v n fh ngelykheid ., of
bet gevoel v n ingebeelde verongelykingen , of ongeduld,
of de fchuld v n d nkb rheid, of eenige dergelyke reden,
hun veelligt wederhouden, v n hem met h rtlyke toegenegenheid
n to zien . Bedienden zyn zeer zeldz m getrouw, zelfs n den toegeevendffen Meester .
't Is
niet min to vergeefsch voor den rmen M n , hoop to
fcheppen , om een opregten Vriend
n to trelfen , onder
Lieden v n hooger r ng en middelen . De meerdere, ten
then opzigte , is doorg ns gereed, zulk een diepen eerbied , zu ' een ontz g , to vorderen , zelfs v n de minderen , die by tot zyne gemeenz me verkeering toel t,
d t zy op den gelyken voet , welke de Vriendfch p vordert, niet met elk nder kunnen omg n .
Onder de veelvuldige Brieven v n PLINIUS den Yongen,
fcheppen wy genoegen , zo veele blyken v n de goedheid
v n zyn h rt
n to treffen . Een nt l zyner Brieven,
gefchreeven n Vrienden in l ger Ieeven somfl ndigheden,
zien wy, d t vergezeld gingen met zeer nzienlyke gefchenken, die zyne Rykdom hem in fl t f'elde nit to rei .
ken . M r by dr gt zorg, om deeze Vriendei , in l geren r ng, to doen kennen het gewigt der verpligtingen,
't geen by hun opl g, en de grootheid v n de fchuld der
D nkerkentenisfe , welke zy n hem to bet len h dden ;
by
MENG . 1791 . NO . 13 .
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by doet tulks in zulke duidelyke en zelfs onkiefche bewoordingen, d t, fchoon zy zyne guustbetooniugell met
d nkb rheid mogten ontv ngen, en hem
nmerken ls
Min Weldoener, zy hem , nogth ns , nooit honden befchouwen ls een M n, lien zy op de lyst hunner gemeenz me Vrienden mogten nfchryven .
't Geen een oud Grieksch Schryver •verh lt, v n EUDAMIDAS ell ARETHEUS , levert ons , egter, een zonderling
voorbeeld op v n h rtlyke Vriendfch p , tusfchen Pelf+ionen v n zeer ongelyke omft ndigheden . ARETIIEUS, vOor
den nderen flervende, en eene Vrouw en Dogter n l tende, w r n by geene middelen, noch zelfs het noodige ten leevensonderhoud , kott - befpreeken , verzogt, in
zyn Uiterften ANT, zyn ryken Vrieud, om zich met deeze
P nden to bel sten, en op eene ruime wyze to onderhou»
den ; by verzogt dit nit v n de Menschlievendheid v u
EUDAMIDAS ; m r vorderde het v n dims Vriendfch p ;
en bezorgde dus, op de beste wyze , zyn nders behoeftig
Gezin : w nt zyn ryke Vriend verwylde Diet
n cfeeze
verzoeken des fgeftorvenen to voldoen . Hy D m de
Vrouw en Dogter v n ARETHEUS terftond onder zyne befcherming, bejegende ze met lle heuschheid, en verdeel .
de, ten l tfte, lle zyne middelen, gelykerh nd, tusfchen
zyn eigene ~6nige Dogter, en het Kind v n zynen Vriend .
- Dit, in de d d, is een zees luisterryk voorbeeld
v n bet vermogen der Vriendfch p ; doch teffens ven
hoogst zeldz m verfchynzel .
De Godlyke Infleller v n onzen Godsdienst g f , in de
jongfte oogenblikken zyns leevens , een zeer','loorfl nd
bewys, d t de gevoelens v n de fterkfte perft
e verknogtheid Diet onw rdig w ren in zyn heilig,
boezem
to huisvesten ; zy w ren 'er to diep ingeworteld, om zelfs
door de pynen v n bet Kruislyden 'er uitl-erukt to kunnen worden . In dit fchriklyk tydsgewricht , onder de
bedrukte Getuigen v n zyn hoogstfmcrtlyk en Ich ndlyk
lyden, dien, getrouwen N volger ontdekkende , die door
den Gefchiedboeker befchreeven words , ls de Discipel
dien JESUS lief h dt, onderfcheidde by hem door het be .
flisfend blyk v n vertrouwen, hoog gting en genegenheid,
ooit bet Menschdom tot bewondering voor on gen gehouden . W nt , to midden v n de doodiykite fulterin,-en ,
w nneer men bet onmogelyk zou gten vnt n • de menschlyke N tuur, eenig nder gevoel over to houden, dc.n d t
v n zyn eigeri onuitfpreeklyk drukkelld lycfen, bev l b y
u

VAN VRIENDSCHAI' .

54

p n de zorge en beicherming v n zynen op de proeve ge-

trouwen Vriend, met woorden, die de uiterile tederheid
to kennen geeven, bet voorwerp zyner Genegeuheid . M r
geecie woorden kunnen (lit
ndoenlyk en treWend tooneel
befchryven, met eene kr gt gclyk
n de eenvoudigheid
v n hut verh l des Eu ugeiists . By hey Kruir v n !Esus

flondt zyne Moeder , zyner Moeders Zuster en wutu
MAGDALENA, Toen jesus zyne Moeder z g, en by li r den
.D scepel ,, then by lief h dt, teide by tot den Discipel, zin
IM; MOEDER! - En v n toen
n n rn die Discipel
h r in zyn eigen hors .

Mcii w g vry fl nde houden, d t, onder lle gedenkw rdige voorbeelden v n Vriendfch p , door de Ouden
met de hoo<<,stklinkende loffpr ken vermeld, 'er geen een
L n ngcvoerd worden, w rin de onderfcbeidende trekken v i+ de verheevenile Vriendfch p zich iferker vertoonden, cl n in het even bygebr gte gev l . Ilet ddnige, 't well
`er cer :e zw kke gelyknneid mede heeft, is het verh lde
vin ELTnnMTDAS en ARP i UEUS . M r, w nneer men bet
vc .hil der oinfl ndig'icden deezor Voorbeelden behooriyk in ormrrkin neennt, z l men moeten erkerrnen, d t
bet ecrfle bet l tile zo verre to boven flreet in bet bewyS, 't geen bet oplevert v n verhecvene Vriendfch p,
ls de w rJil he ;d der_ Ch r cters, d rin betrokken, v n
elk nder verlc'-iiUlcn .
1'' :et ongep st is ]let bier, cen nder Voorbeeld by to
bren,gen , w rdoor onze Gezegende Heil nd de Piil; en
v n V= - i irdls li p , Diet enkel door voorfchrift, m r door
d dlyk 7 ' .1, beeft ngepreezen . De Eu ngeliehoeker,
but t4on?^'werk verh lende, door CIIRISTUS to Beth nie
+rerri t, w rdoor by een Perfoon , die eenige d gen in
bet Gr f gelegen h dt, ten leeven herflelde, v ugt zyn verh l
n met bet n druklyk zeggen, d t jrsus LAZARUS
lief h dt ; to verll n geevende, d t de gevoelens, welke
CIRISTUS V n LAZARUS koesterde, v n eenen byzondercn
c rt, en onderfcheidein w ren v n die lgemeene Goedwilligheid, welke by bet geheele Menschdom toedroeg .
Overcenkomi}ig met deeze verki rinm v n de meening
des heiligen Gefchiedboekers, noemden de Zusters, w n*_leer zy tot JESUS zonden om hem 'v n den wetl nd h res Broeders to verwittigen , zynen n m niet ; m r duidn door cene loflyker en veel meer beduidender
den hem
kenmerk ; de woorden v n de Boodich p w ren, Ziet,
dies gy lief hebt is kr nk ! En ls jesus zelve zynep Jon00 z
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geren, de Boodfch p, hem gezonden, bekend m kt, zegt
by, onze Vrien r.AZARUS fl pt! - D t CHRISTUS, to
deezer gelegenheid, bet woord Vriend niet bezigt in eene
lgemeene betekenis, m r in eenen bep lden zin, is niet
lleen openb r uit dit eenvoudig verh l v n bet gev l
zelve, m r ook uit bet gevolg. W nt, ls by bet Gr f
n derde, vergezeld door de- Bloedverw nten des Overledenen , ontw rde by dezelfde opwellingen v n droefheid,
ls in de boezems der N stbeft nden V n LAZARUS
woelden ; en in de lgemeene rouwe deel neemende ,
weende by . Deeze byzonderheid w s to opmerkelyk , om
niet in gt genomen to worden : dezelve deedt de A nfchouwers zeggen , 't geen ook elk Leezer llern tuurlykst
mo t voorkomen : Zie hoe lief by hem h d!
In 't lgemeen mogen wy hieruit opm ken , d t de
Godlyke Grondvester v n den Christlyken Godsdienst, zo
wel door zyn eigen Voorbeeld, ls door den rt zyner
Zedeleere , met lleen de Vriendfch p ngemoedigd, m r,
ls 't w re, geheiligd heeft .

WAARNEEMING EN BESCHRYVING VAN BEN VRY GROOTEY
STEEN , DOOR DEN STOYLGANG GELOOSD .

t 'er in 's Menfchen Lich m, op verfcheide pt tzen,
D
zomtyds,
nmerkelyk groote Steenen groeijen, en
nu eens op deeze, d r_ op geene, wyze, geloosd worden,

is eene lgemeen bekende z k ; zelden, echtex,,, gebeurt
bet , d t, w nneer dezelve tot zulk eene gro tte ngegroeid is, ls die, w rv n ik in deeze W rneemiiig eene
korte befchryving z l geeven, dezelve lsd n zondere eenige
moeite zich v n zelven ontl st .
Dlejuffrouw M . w s, zedert verfcheidene J ren, dik.
wyls n herh lde Kolykpynen onderhevig, de minfte four,
in h re leefwyze beg n , wierd terftond , door , d rop
volgende verftopping, v n den Stoelg ng en geweldige Pynen in den Onderbuik, gevolgd, w rby d n nog menigwerf G lbr king en hevige Koortzen zich vergezelden .
Deeze hebbelykheid, (d t ik hier zuiks met een nog byvoege) is h r tot n h r dood toe bygebleven, en die
is , n r myn vermoeden , ook veroorz kt door verftop .
pingen , welke zo h rdnekkig w ren , d t dezelve n r
niets wilden luisteren, en, ein lelyk, eene fleepende Koorts
to
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to weege br chten, w rdoor zy, in den gep sfeerden N zomer, uit den tyd gerukt is .
Deeze Vrouwe, v66r eenige J ren, een gelukkig Kr mbedde geh d hebbende , bleef echter zeer kwynende , en
verviel llengskens, door gef' dig nhoudende Koortzen,
zod nig , d t men voor h r leeven bedugt wierd ; h r
toenm lige Geneesheer diende h r lle gep ste Middelen
toe, die in ft t konden zyn, om de kr chten to vermeerderen en de Koortzen tegen to g n, d n, op een N cht,
gevoelde zy een vry flerke ndr ng tot Stoelg ng, en op
cen Bekken geholpen zynde, onti stte zy , zonder de minf}e
pyn, op het onverw chtst, een vry grooten Steen ; n wel.
k e de Koorts h r verliet, en zy fpoedig en gelukkig nerftelde .
Deeze Steen heeft volkomen de ged nte v n een Boutelje.
kurk, is v n boven en v n onderen gl d en effen, bet lich m rondom ruw, doch zonder fcherpe k nten of hoeken ;
de uitwendige kleur is verfchillende, boven en onder even
ls geele W sch , de bovernhelft v n bet lich m derzelve,
h lf bruin, h lf k lkffeen chtig, de onderife helft zweemt
n r eene Key. Zyn gewigt beloopt drie Dr chmen en
zesentwintig Greinen, de hoogte een en een chtfte duhn,
de bovenfle omtrek drie en vyf chtfl:e, en de onderfl:e iets
,,seer d n Brie duimen .
De binnenfle Kern is bruin en voos, (poreus) en word
omringd door helder witte glinflcerende, n r het midden tez menloopende, ftr len, veel gelykende n r een doorge.
fneeden Nootemusk t, de buitenlie omtrek is een donkerbruine h rde fl;eenen korst, ter dikte v n een K rtebl d .
D t 'er tot deszelfs groei een vry l ngen tyd, j misfchien eenige J ren , nodig geweest zyn, is buiten lien
twyfl-el ; m r, w r heeft dezelve in bet D rmk n l, w nt
dit is;ontegenfpreeklyk zyne zitpl ts geweest , zich zoo l ng
kunnen ophouden, zonder hetzelve zod nig to verfl :oppen,
d t 'er geheel geen Stoelg ng konde'p sfeeren, en zonder
d t, d rdoor , doodelyke toev llen ontft n zyn ? - W r
v n d n die byzondere hebbelykheid in zommige Lich men, tot bet voortbrengen v n h rde Steenen ;- en, door
welke Middelen , zoude zod nig eene kw de gefteldheid
kunnen verbeterd worden ?
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LEEVENSBYZONDERHEDEN VAN DEN
JOHN FLADISTEED .

EERWAAI?bIGEN

Beromd Engelsch St rrekundige.
(Uit het Engelsch .)

een der uitmuntendfte St rrekundigen in
Engel nd, z g, den negentienden v n Oogstm nd, des
c rs i%IDCXLVI, bet eerfte leevenslicht to Derby in Derbyshire. Zyn V der , to Derby woonende , zondt hem in
tie Vryfchoole dier St d . Veertien J ren bereikt hebbende, t stte hem eene zw re Kr nkheid n, die, door veelvuldige ongefteldheden . gevolgd, hem verhind2rde, om ,
volgens bet pl n ,door zyn V der ontworpen, n de Hoosefchool, tot voortzetting zyner Letteroefeningen, to treks,(=r, .
In den J re MDCLXII de T lfchool verl ten hebbende, kreeg by, twee M nden l ter, sACronosco's Pock,
de Sphcer , in h rden ; by zette zich, zonder eeniigen Ouderwyzer,
n 't leezen v n 't zelve . Dit toev l, en de
tydruihte welk by h dt , l g den grondfl g, v n t die
Wis- en St rrekundige Weetenich p , w rdoor by n derh nd een zo hoog toppunt v n vernn rdheid beklom . Reeds
w s by we] bedreeven •i n de Kerklyke en `Vereldlyke Ge .
fehiedenislen ; doch de St rrekunde w s geheel nieuw voor
hem, en by fchicp 'er het hoogfle verm k in . Zo veel
V n SACROBOSCO'S \Verk in 't Engelsch vert ld hebbende
ls by noodig oordeelde , verv rdigdc by Zonnewyzers,
n r bet onderrigt v n zulke Boeken ls by kon m gtig
worden . Zich Mr . STREET'S C roline T bles
ngefch ft
hebbende ; zette by zich om de pl tzen der Pl neeten nit
to rekenen . Eenigen tyd befleedde by
n de St rreky.
kerye ; doch lleen in zo verre dezelve hem in de St rrekunde v n dienst kon weezen ; w nt, Dimmer floeg by bet
minfte geloof
u de groote voorwendzels v n die ydele
Weetenfch p, welke zich vermeet bet toekomende to voorfpellen .
Volgens de C roline T fels eene Zonsverduistering ,
die den twee en twbitigifen Juby des J rs MDCLXVI
ftondt voor to v llen , uitgerekend hebbende , decide by
deeze n een zyner N stbeft nden mede, die ze vertoonde
n Mr . HALTON , v n Wingfeld M nor in Derbyshire .
Mi . HALTON een bekw m Wiskuufleu r, kw m, kort
d ,oHN FLAMSTEED,
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d rop, rLAMlSTEED bezoeken, en, vindende d t by niet
onderrigt w s v n de vorderingen in de St rrekunde door
nderen gem kt,, zondt deeze hem RICCIOLI'S Alm geftum
Novu?n,, en, ikFOLFR's T buits Rudolphin . Door deeze hulpmi ldelen op den weg gebr t, zette by zyne St rrekundige
oefeningen voort met onvermoeiden vlyt, en een llergewenschten tutfl g.
In den J re MDCLXIX, verz melde FLAMSTEED verfcheide
nmerkelyke verduisteringen der v ste St rren door
de M n, dice in het volgende J r flonden voor to v llen,
n r de C roline T fels uitgerekend ; en zondt dezelve
n
Lord BROUNKER , toenm ligen Voorzitter in de Koning
Tyke Societeit . Dit fl gde uitfceekend ; w nt zyn fl k ,
voor die Societeit geleezen zynde, droeg bet derm te de
goedkeuring weg, d t by deswegen Brieven v n d nkbetuiging ontving v n Mr. OLDENBURG, den Secret ris, en v n
Mr . JOHN COLLINS, een der Leden ; met welken l tstge•
melden by, verfcheide J ren l ng, Briefwisfeling hieldt .
Zints deezen tyd, kreeg by berigt v n lle de Wis- en
St rrekundige Boeken, zo die binnen- ls buitensl nds bet
lictit z gen. W nneer zyn V der, die, tot hier toe, hem
in die Studie Been
nmoediging gegeeven b dt , in den
J re 1d1DCLXX vern m , d t zyn Zoon Briefwisfeling
hieldt met veele geleerde M nnen, nooit door hem gezien,
n, een rcis n Londen to doen, om in
r dde by hem
perfoon by hun bekend to w rden . Greetig omhelsde by
dit voorftel,, en bezogt de lIeeren OLDENBURG en COLLINS
zy br gtep hem by Sir JONAS MOORE, die hem TOWNSLEY'S Micrometer ten gefchenke g f, en zyn best deedt,
em, voor een m tigen prys , hem Gl zen tot een Telescoop to bezorgen .
Te C mbridge bezogt by de Heeren Bn.RROW, NEWTON en Dr . ivroE, teen Lid v n 3eefusCollegie, w rin by zichzelven ook ls Student
ng f.
Uit GASCOIGNE's en CABTREE'S nog onuitgegeevene Brieven , verz melde by, in 't J r• MDCLXXII , verfcheide
W rneemingen, die by in 't L tyn overzette . In M y,
deszelf den J rs, voltooide by let ffchrift v n GASCOIGNE's
P pieren, en befteedde bet overige v n dit J r in her doe
v n W rneemingen, en bet opitellen v n Berigten wegens
de n deringen v n de M n en de Pl neeten tot de V ste
St rren voor bet volgende J r . Deeze werden, nevens eenige tV rneemingen , door hem op de Pl neeten ged n, in
de Philojophic l Tr ns tuions gepl tst . In 't volgeend J r
fchreef by eerie kleme Verh n]cling , in 't Engelsch, over
00 4
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de w re en fchynb re Middellynen v n lle de Pl neeten
by derzelver kleinfte en grootfle ffl nden v n de A rde :
deeze leenfte by n den grooten NEWTON, die 'er gebruik
v n m kte in bet derde Rock v n zyne Principi Phil. N t.

Dt them tic .

Om de v lschheid der St rrekykerye , en de onkunde
der ch r mede vooringenomenen to toonen , verv rdigde
by in den J re'MDCLXXIV een D gt fel ; en g f eene net
uitgerekende T fel wegens den Op- en Onderg ng der
M ne, w r nevens by de Eclipfen, en de nn deringen v n de M ne tot de Pl neeten, en de I*v ste St rren,
voegde. Deeze kw m in h nden v n Sir JONAS MOORE,
voor wien by een M nt fel v n d t J r verv rdigde
bieruit, en nit de Theory of the Tides v n den Heer
PHILIPS, de W tergetyen berekenende, vondt by, d tzyne
rekeningen de tyden der beurtwisfelingen v n Ebbe en
Vloed, zeer n ,
nweezen ; d r de gemeene berekeningen den Zeelieden zomtyds een misfl g v n twee of drie
uuren veroorz kten . Sir JONAS, MOORE berigtte hem, in 't
J r MDCLXXIV, d t een n uwkeurig verfl g wegens
de Ebbe en Vloed den Koning hoogst ngen m zou weezcn ; w rop by een korte W tergety-Alm n ch, ten g .
bruike v n zyn M jefleit, opftelde .
Dikwyls h dt Sir JONAS MooRE zyn Kunsrvricnd boo.
ren fpreeken v n bet We rgi s of den B rometer , en de
zekerheid om d rvolgens over bet We r to oordeclen,
uit een l nge reeks v n W rneemingen door, hem ged n
by verzogt hem th ns een p ir v n deeze We rgl zen
your hem to verv rdigen, 't geen by deedt ; hem bet
noodige l tende om 'er mcer to m ken . De Heer MooR :E
fch tte deeze We rgl zen zeer hoog, en fpr k v n dezelve,
uls zeldz mheden, by den Koning en den Hertog v n YORK ;
w r op by verzogt werd dezelve den vulgenden d g to vertoonen, 't geen by deedt, en teffens de onderrigtingen v n
den Heer FLAMSTEED , oYn uit bet ryzen of d len over de
We rsgefteltenisfe to oordeelen . Sir JONAS MOORE w s
cen groot Wend v n FLAMSTEED , en h dt diens Telescoopen en Micrometer voorheen
n den Koning en den
Hertog l ten zien : en, w nneer by deeze hooge Perfon dien berigt deedt v n eenige ontdekkingen nit de gefprekken met FLAMSTEED opgez meld, verzweeg by nimmer den
n m eens M ns, lien by ten Hove, op 't fterkst, en n r
verdienften, zogt n to pryzen .
Te C mbridge,, Meester in de Vrye Kunften geworden
zyn-
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zynde, befloot by zich ten Kerkdienst to bep len, en op
eene kleine St ndpl ts , niet verre v n Derby, neder to zetten ; deeze w s hem toegezegd door een Vriend zyns V .
ders . Sir JONAS MOORE, berigt ontv ngen hebbende wegens dit oogmerk v n FLAMSTEED, verzogt hem to Londen
to komen, werw rds by in Feb . MDCLXXV wederkeerde. By onthieldt zich ten huize deezes Begunitigers, die
ten .oogmerk h dt ,, hem op eene ndere wyze dienst to
doen ; doch kon by den Heer FLAMSTEED niet fbrengen
v n bet eens genomen befluit, omPredik nt to worden . De
Beer MOORE bezorgde eerl ng, d t by ngef}eld wierd tot
's Konings St rrekundige op een J rgeld v n ioo Pond .
Sterl . ; dit deedt zyne zugt, om tot een Geestlyken geordend
to worden, niet tneemen . Hy liet zich op P fcheii v n d t
J r to Ely-Houfe ordenen door den Bisfchop GUNNING,
die vervolgens gemeenz m met hem omging , en vryelyk
suet hem fpr k over de Nieuwe Wysbegeerte , en de gevoelens welke by in dit tuk toeged n w s, fchoon de Kerk
voogd Reeds bet oude bleef nkleeven .
De grondfl g ;v n bet Koninglyk Obferv torium , to Greenwich , werdt in Augustus des J rs MDCLXXV gelegd .
Terwyl men met bet bouwen v n dit Gev rte bezig w s, onthieldt zich de •H eer FLAMSTEED to Greenwich ; zyne Qu dr nt en Telescoopen w ren in 't Huis der Koninginne, en
n m by intusfchen w r, de nn deringen v n de M n en
de Pl neeten , tot de V ste St rren . In,den J re MDCLXXXI,
g f b y z yne Doe nine of the Sphere uit, in een n gel ten Werk,
v n Sir JONAS IIOORE ; getyteld : A new Syjiern of M them tics, in 4t0 .
Het Beroep to Burftow, in Surry, werd hem in den J re
MDCLXXXIV opgedr gen : en by behieldt deeze St nd .
pl ts, zo l ng by leefde . Middelb r w ren zyne inkomften, doch fchynt by 'er volkomen mede to vrede geweest
to zyn ; n niets h kende, d n n vermeerdering v n kundigheden en bet voortzetten der Weetenfch ppen . Deeze
on fl tende poogingen deeden hem by de wereld met roem.
bekend worden, en preezen hem der Koninglyke gunfl :e en
befcherming n, terwyl zy hem teffens de Vriendfch p be2orgden v n eenigen der beroemdfte M nnen , ten dien
tyde ; ls Sir ISAAK NEWTON, Dr . HALLEY, W. MOLINEUX
v n Dublin , Esq., Dr . WALLIS, en den beroemden CASSINr.
N d t by dit middelm tig inkomen verkreegen h dt,
zette by, even ls voorheen, zyn onvermoeiden rbeid,
in bet bevorderen der St rrekunde, voort ; getuigen hierv n
005
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de veelvuldige ftukken door hem
n .de Koninglyke Societeit medegedeeld, v n-welke'er veeee gedrukt w rden in de
Philofophtc l Tr ns 5ti ns.
fly befleedde h t l tfle ge .,
deelte zyns Le vens, gelyk by h t eerfte ged n h d, in
h t zyne toe to brengen
n de uitbreiding v n w re er
nuttige Wysbegeerte , en ftierf
n eeue opftopping v n
W ter, den Un - en- dertigfen v n Winterm ud des J rs
MDCCXiX . Schoon'hy den ouderdom.u n .meer d n - driei.
en zeventig J ren bereikte, droeg by, v n zyne kindsheid
of , c n teder en zw k lich msgeftel om, 't w lk voor gee .
ne verfterking v tb r fcheen . Zyn Huwelyk w s met
geene Kinderen gezegend .
Zyne Hiftori
Ccele/tis Prit nnic
werdt , in 't J r
MDCCXXV, in drie Deelen , in Folio, uitgegeeven, etc
door zyne Weduwe
n den Koning opgedr gen . Een
groot gedeelte v n dit Werk -w s v66r zyn dood
fgedrukt, en bet overige is voltooid, uitgenomen de Prolegomen voor h t derde Peel gepl tst . . In de Voorreden w rden wy onderrigt, d t de He r FLAMSTEED, in den J re
MDCCIV, door een Wend, een.. Verfl g .v n de Verz meling zyner W rneemingen
n de Koninglyke Societeit ged n hebbende, de L den d rmede derm te in hun fchik
xen, d t zy bet Werk
w
n Prins GEORGE v n Deenem rken
npreezen, die FRANCIS ROBERTS Esq., Sir CHRISTOPHER WREN, Sir ISAAIC NEWTON, Dr . DAVID GREGORY
en Dr . JOHN ARBUTHNOT, bev l de P pieren v n den Heer
FLAMISTEED n to zien . Dit ged n, en een gunflig berigt
deswegens overgeleverd zynde . werden 'er, v6ur zyn dood,
ut l bl den v n gedrukt, op kosten v n den .Prins,
een
]f n, bet geheele Werk,, n derh nd, volgens zyn l tften
Wii, door de Volvoerders v n it zelve uitgegeeven, z l eel.
ltoosduurend Gedenkteken zyn v n zyndn rbeid ; DE LA
LANDE noemt h t een onfterflyk 1Verk , d t de St rrekundigen geduurig onder h rden hebhen , en w r n de
Schryver, zints bet J r MDCLXXXIX, geduurig b dt ge r..
beid . - Urn niet op to h len v t MoLINEux, IHALLEY,
en ndere St rrekundigep , zo binnen ls buiten 's l uds,
tot lof v n FLAMSTEED gefchreeven hebben , zullen wy
met twee loffpreekende Getuigenisfen v n zeer bevoegde
Regters, in dit Stuk, dit Leevensberigt befluiten .
Dr . WOTTON brengt den rbeid en de ontdekkingen v n
FLAL\ISTEED by, om to bewyzen, d t de St rrekunde der
ouden, in geenen deele , to vergelyken is met de hedend b
fche . ,, GALILEO, fchryft by, w s de eerlte die vier Pl „ ne .-
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.'uptter loopende, en d rom
W gers of S telliten geheeLen , die men n derh nd befpeurde, een bei}2ndigtn, geregelden en gezetten, om .
looptyd to hebben . Deeze beweuging is Du zo net betrend , d t Mr. FLAMSTEED , een der n uwkeurigfle
W rueemers die ooit leeide
I fels v n de Eclipfen
dier S telliten .berekend,heelt . zo d t .derrekundigen,
St
op onderfcheide pl tzen der Wereld den juisten tyd weetende, w nneer zy . dezelve moeten zien, bevonden hebt
ben , d t bet n uwkeurig
n de Voorzeggingen v n
FLAMSTEED be ntwoordde, en die hunne \V rtleefnin• gen deswegen n 't licht g ven." , w-- Dr . JOHN KRILL
lieeft v n FLAMSTEED gezegd, „ d t by met onvermoeiden
vlyt, meer d n veertig j ren l ng , de beweegingen der
„ St rren h lt g de gell gen ; en ons ontelb re W rnee .
„ mingen gegeeven heefc v n de Zon, de M n en de P1 =
„-`neeten , ged n met zeer groote Werktuigen, n uwkeu• rig verdeeld, en met keurlyke Gl zen voorzien . W rom
• wy meer molten vertrouwen op de Wn rneenmingen v n
hem ' ged n , d n op die zyr er Voorg ngeren , die de• zelve met bet bloote oog deeden , zonder den byfl nd
9 , v n Telescoopen .' 1
,,

„
,,
„
•
„
„
„
,
„

neeten ontdekte, fleeds onm

2R1EF VAN DEN BEER ELLIS (*) AAN DEN A1 ;F6 MANN,,
OVER DEN 00R31'' RO1NG DER ORKAANEN .
MYN HEIR 1

jk heb bier merle de eer om LIE . met deezen eeni e Denkbeeidenop te"leveren, over deii' rt en ; do w richviivlyke o,= l.en v n de foort v n Onweer, byzonder bckend
order den ro m v n Orn s n .
Indies dit onderwcrp, weetensw rdig in zic',i zelve en
in veele opzigten bel ngryk, tot nog niet genoeg door-ro d
is, ontfl t zulks , buiten twyfel, uit gebrek
n n uwkeurige en genoegz me W rneemingen .
'Er
(*) Deeze (leer ELLIS is dezelfde die zich behe d gem kt
heeft door zyne Reize n de r n_) v n Uudfo , in de l ren
1746 en 1747, ls merle door verfcheide bel ngryke Stukken,
gepl tst in de Phrlofopl ic l Tr ns c ions v n de Kouinglyke Societeit, to Lsndeu, v n welke by Lid is .

ELLIS,

OVER DEN OORSPRONG

r zyn, ondertusfchen, veele opmerkensw rdige en lgemeen bekende N tuurkundige oorz ken, ftrekkende om
dit Verfchynzel op to helderen . lk z l, in de eer(le pl ts,
deeze tr gten to verz melen, en 'er vervolgens die byvoegen , w rv n ik, door eigen ondervinding en w rneemin•
gen, v stg nde kennis hebbe .
De eerfle is , d t, in den Atl ntifchen Oce n, dit Onweer,
pl tslyk en ongeregeld is in de tydperken v n het opkomen,
n de Eil nden v n Americ , en
d t het byzonder eigen is
de Zee, die dezelve omringt .
De tweede, d t dit Onweer doorg ns lleen voorv lt in
de M nde Augustus en September, de tyd der grootfle
I-lette en der veelvuldigfte Regenvl gen : 't geen veroorrde zich in de grootz kt , d t 4e Uitw femingen der
fle menigte verheffen .
De derde, d t de Ork n voorgeg n wordt door eene
buitengewoone opbruisfing der Zee (*), die zich ls d n
op den oever verheft . 'Er heerscht een diepe ftilte ; d r
vormen zich verb zende en donkere Wolken ; de D mpkring wordt verduisterd door dikke en merkb r vervuilde
D mpen .
De vierde , d t, in de Mexic nfche Golf, de Ork n doorg ns in een Westlyke llreek begirt ; m r d t, in de Eil nden onder den Wind , dezelve Hit het Noord-Oost,
of Noord- noord - Oost, met kr gt w it, en een ongelooflyk geweld , geduurende eenige uuren ; en in 't middelpunt h rer werkz mheid vergezeld g t v n een flortre .
gen, en zomtyds v n blixem . Men heeft d rop eene
korte ftilte, w nneer de Wind omkeert, en uit eene tegenovergeflelde flreek opbl st, d n in den beginne : vervolgens doet dezelve zich met dezelfde heftigheid gevoe .
n, neemt llengskens f,
len ; m r houdt korter tyd
en eindigt met gtereenvolgend uit lle hoeken to w ijen .
De vyfde, d t deeze Eil nden oudtyds Vulc nifche uitb rflingen onderg n hebben , 't geen blyl:b r is uit de
zotlderlinge en brokkelige tegenwoordige ged nte , uit de
overblyffels v n oude Vulc nen, die nog rooken, uit het
nt l v n w rme W terbronuen en de menigte v n L .
v s , v n Asfche en oorfpronglyke Zw vel , welke men
over l op den grond ntreft .
Dc
(*) Hi/loire de l'Air & des MEtlores, de 1'Abbd
Tom . 11 . P . 300, &c .
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De %esde, d t het, nit de ged nte en n tuurlyke ligging
Bier Eil nden, zeer w rfchynlyk is, d t de Zee tusfchen
die ) il nden en het v ste L nd v n Americ , den mond
bedekt v n een ouden br ndenden Berg zints l ng uitgebluscht ; of liever d t die Zee de fgrond is, w rin een
groote uitgeflrektheid L nds, door onder rdfche vuuren
ondermynd, verzwolgen is : en eindelyk, d t de beginzels
v n dit vuur tegenwoordig byk ns uitgeput fchynen, en
denzelven lleen het vermogen overfchiet, om ongeregelde
uitb rPingen v n G z, of ontvl mb re lugt, voort to brengen, in het J rgetyde, w nneer lle omfl: ndigheden z menloopen, om de wording v n dit G z to begunfiigen, en
de A rde best gefchikt is om de uitvloeijing to bevorderen.
W nneer gy, by lle deeze byzonderheden , deels gegrond
op redelyke, deels op w rfchynlyke, gisfingen , m r weezenlyk op herh lde W rneemingen met oplettenheid ged n, wilt voegen eene bekende W rneeming wegens de
ver ndering v n D mpkringlugt in W ter,(*) en u herinneren, d t dit zonderling Verichynfel, reeds v66r J„ ren (t)
uitgevonden, nu nieuwlings gemeen gem kt, en eenigerm te beweezen is door een uitmuntend Lid v n de Ac demie
(*) De D mpkringlugt wordt gefleld, to beft n nit ;op Deelen Leevenslugt, en T71 Molet .
(t) In den J re 1747 deed Dr. HALES , in tegenwoordigheid v n zyne Hoogheid, wylen den Prins v n IV llis, (V der des tegenwoordigen Konings) eene Proefneeming, om
n
to toonen, hoe de Blixem kon voortgebr gt worden, door de
verceniging v n verfcheide Lugtfoorten . Ten then einde be .
diende by zich v n een houten v t, omtrent tot op de heift
met w ter gevuld, en w rin . (indien de Schryver v n deezen
Brief, die zich by de Proefneeming tegenwoordig bevondt , zich de
byzonderheden wel herinnert) Dr. HALES,
ls her voorn mfte
Ingredient, eene groote menigte fyn gell mpte VuurIt,,enen ged n b it ; vervolgens, een groot Cylindergl s genomen bell .
bende, keerde by her om in bet V t, in zulkervoege, d t de
r nd in 't w ter It k, en hieldt her dus l ng genoeg, om 't zelve
met G z to vullen , voortgebr gt door de floffe in her V t Dit
ged n hebbende , br gt by door middel v n een kr n, gemeene Lugt in her Gl zen V t, en men z g een kletne vi m,
n
welke de binnenzyden v n bet Gl s , blykb r, met Wxrerd mp bezet w ren : bet w ter, in her groote V t verhief zich
binnen 't zelve tot tucfchen de twee en drie duimen, even is
de Kwik in de4 B rometer zou ged n hebben .
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mie der Weetenfch ppen, zult gy misfcbien nu, door de
vergelyking v n deeze Stukken, de oplosfing vinden v n
bet N tuurkundig Voorflel , w rover ik de eer heb u
in deezen to onderhouden .
W nt, indien het w rhcid is, gelyk blykt nit de vernuftige Proeven v n deezen Ac demist, d t 15 Greinen
ontvl mb reLugt, vermengd met 85 Greinen Leevenslugt,
zich ontbinden en verdikken, op zod nig eene wyze, d t
ze een gelyk gewigt, of loo Greinen W ters, voortbrengen (*), en men deeze gewigtige ontdekking toep st op
de Ork nen, m g men d n niet, met reden, veronderfl .ellkn, d t deeze buitengewoone ongeregeldheden in de Lugt
veroorz kt worden , door uitb rflingen v n de ontbr ndb re Lugt, die zich niet lleen verheft v n den grond der
Eil nden, m r zelfs uit de Golf die de Eil nden omringt,
en in zo groot eene hoeveelheid, d t ze fehielyk eene verb zende hoeveelheid Lugts in W ter kunnen ver nderen . (t) Hier door moet eene groote ruimte v n den D mphring noodwendig lugtledig wordcn, of lleen vervuld blyt-en me*t~ eene zo zeer verdunde Lugt, d t de veel dikker
Lugt d r rondsomme, met een onwederft nb r geweld,
v n lle k nten, derw rds most been dringen , en zich oplieffen ; n bet middelpunt v n dit lugtledige, of die ruimte
verre boven de n tuurlyke hoogte ; en v nd r, n
een
lcorte tusichenpoos, even ls eeu Golf op den oever, nederd len en wederlkeeren met eene gelyke fuelheid, en blyven in den i t v n ongeregelden over- en wederg ng tot
d t bet Evenwigt herflceld is .
Indien (fit eene n uwkcurige of beelding is v n 't geen in
dit byzonder gev l omg t, gelyk ik geloof, en myne ge .
vulgen d r tut getrokken , juist zyn , en overeentternmende met den gewoonen loop der N tuure, lsd n, z l het
grout geweld des tiVinL,s, de ver ndering v n denzelven,
bet v ilen der zw •ire Stortregens, en de ndere omfl ndigheden v n (lit veifchynzel, eene zeergem klyke enduidlyke
opiicldering ontv ngen .
Ik
('m) Zie Ies Memol, es de l'tlc demie des Sciences de P ris , pour
17° 1 , p . 269 & 468 .

(t) Mislchien door de vecrkr gtigheid der Lugt to verminderen, of weg to neemen, m r op welk eene wyze ook die Uitd mpingen werizen , hoe zy de hoeveelheid of den wederfl nd der
Lugt verminderen, de uitwerkzeis moeten f~ceds dezelfde wee .
zen : n mlyk, eene groote w norde in den D mpkring.

DER ORRAA1tR9.

~' S~

fk geloof, 't z l niet ondientlig weezen, u, hierby to
tloen opmerken , d t de Typhon , die zo bekende ls geN
vreesde Wervelwind in de Oost-Indifehe Zeeen, en die ix
verwoestende woede zo veel gelykvormigheids heefc met
deli Ork n in de Antilles, w rfchynlyk zyn oorfprong uit
dezelfde oorz ken ontleent : w nt de ' p nfche Zee is niet
min doorz id met Vulc nifche Eil nden .
Met dit lles, Myn Heerl hoop ik, d t gy, indien gy
eenige oogenblikken wilt befteeden , om bet bier bygebr gte to over4veegen , to vergelyken, en z men to voegen, en to letten op derzelver overeenkomst, n tuurlyke
werl ng en w rfchynlyke gevolgen, de gisfingen, welke
ik
n uwe kundigheden voortel, niet geheel en l h rsfenfchimmig zult vinden : en , in dit gev l, kunt ry 'er zod nig een gebruik v n m ken, ls gy ze w rdig keurt.
Ik ben, &c .

IILGEM I EN DENKBEELD VAN SIBERIE, EN DESZELFS INW00NDEREN . Door den .beer PATRIN, Lid v n
veele Ac demien .
(Journ l de Phyfigue .)
(T/ervolg en Slot v n bl. 523 .)

D

T rt ren, die bet Oostlyk gedeelte v n Siberie bewoonen , en het nog Oostlyker , 't welk den n m
v n D ourie dr gt, en befproeid door de Rivier Amour,
zyn hekend onder de n men v n Bour iten , Tongouferr
en Mong lers . Deeze onderfcheide Horden hebben veel
gelykhei,is op elk nder . Zy zyn Herdervolken, die order
Tenten woonen, v n de Melk buns Vee's leeven, en zich
kleeden met Beestenvellen, welke hunne Vrouwen wonder
wel wecten to bereiden .
De Godsdienst deezer zwervencle T rt ren heeft het
voorkomen v n Afgodery, gelyk lle Gods dien(ten , w rin
men eerbewyzingen toebrengt n Weezens, die ons in de
N tuur voorkomen ; m r zy erkennen een Opperstweezen,
gelylk men dittontdekt in lle Guds,l,en'.[. :~i ; dcwyl de 1\lenikhLn over l omtreut dezelfde deukbeelden hebben, min of
meer ontwikkeld .
Het Opperhoofd v n hunnen Godsdienst is de Del z L -
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m , die teffens Priester en Vorst is v n een grooten St

t op
de Grenzen v n Chin . Hunne Priesters , L m geheeten ,
zyn veel kundiger d n men zou denken : zy fpreeken het
Rusfisch zeer goed, en h dden in hunne gefprekken eene
juistheid v n redenk veling , die verwondering moest verwekken by lien , die gelooven, d t men in de Schoolen
lleen t n leeren redeneeren .
Ik heb op de Heuvels , uitziende op de Woestynen ,
door deeze T rt ren bewoond , Gebedenpl tzen gezien,
cene foort v n Tempels, in lle eenvoudigheid der N tuure gebouwd ; bet zyn Kegels v n pmtrent dertig voeten hoog, gevormd door de opeenhooping v n veele jonge
Pynboomen , geh ld nit de n buurige Bosfchen, Irondson
welken men de Huiden der gevilde Dieren oph ngt . Dit
zyn de Offer nden n bet Opperweezen toegebr gt ; m r
bet Bygedoof , den Mensch zo n tuurlyk eigen, heeft 'er
welh st bet voorwerp des Eerdiensts v n gem kt . Ik
vond in dit lles niets buitengewoons ; m r my trof een
Zinnebeeld , door 't welk zy de on fmeetlyke grootheid
v n bet Opperweezen , by hun bet GROOTE WEEZEN geheeten, uitdrukten . Over l w r ik hunne Godsdienst-gedenktekenen gezien h d, h d ik opgemerkt, d t v n dien
Kegel vier ryen Steenen fliepen , en zich ter lengte v n
eenige honderd roeden uitilrekten , gerigt n r de vier
Hoofd-\Vinden ; dit w s geen werk des gev ls ; op verfcheide pl tzen n m ik die rigting w r met bet Komp s
in de h nd .
Ik vroeg eeu L m , w t die ryen Steen
betekenden : „ Bl st," g f by my ten ntwoord, „ bet
„ GROOTE WEEZEN niet uit de vier hoeken des Heel ls ;
„ en is bet niet billyk d t wy n bet gebl s des Alm g„ tigen be ntwoorden door onze Gebeden ; zie deeze
„ Steenen v n n by, once Gebeden ft n 'er op gefchree„ ven ." Ik bez g de letters d r op gehouwen, en dit
denkbeeld d gt my verheeven .
By deeze Godsdienftige gevoelens, zo grootsch ls eenvoudig, voegen die T rt ren de ftrengfte Zeden . Geduu
rende den tyd, dien ik by hun fleet, z g ik niets 't welk
de kieschfte jonge juffrouw zou hebben doen bloozen . De
Rusfen, die zeer verre zyn v n zulk eene onthouding,
zyn verpligt dezelve to eerbieden . De Vreemdeling, die
do eerb rheid eener Vrouwe beledigde , zou zyne roekloosheid met zyn leeven moeten bet len . --- Onder hun
is let Overfpel llerzeldz mst, en wordt geftr ft op eene
wyze , die , zonder wreed to fchynen , wel gefchikt is,
OM
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m een ffchrik in to boezemen ; men brengt de fchuldi .
gen in 't diepst der bosfcheu, men l t hun Boog en
Pylon, m r Been P rden, en, in diervoege,
n hun
lot over . De T rt ren, v n de kindschheid of gewoon to
p rd to ryden, weetcn zich to voet weinig to behelpen,
en wen heelt de ongelukkigen, op die wyze weggebr gt,
nooit zien wederkeereu . Welk con ichriklyke tlr f voor
die beide fchuldigen,
n de w nhoop ten prooi gegeeven ! ln :lien men by ons de Overf'peelers en Overfpeelflers ver%vees, out, tot hun fterven, z men to leeven, ver
fgefclieiden v n lle gezelfch p , zou deeze flr f hun
welh st veel vericllriklyker d n de dood zelve voorkomen .
O d nks do flrengllcid v n de Zeden der T rt ren,
: over l word ik ls een
vindt men been g stvryer yolk
Vriend ontv ugen , ik woonde g rne in hunne Teuten,
ik Liemde 'er eeu vrye Jug . De driftige genegenheid,
tiwelke do Tzrt ren betoonen, om Vreemdelingen to ontv ngen, ontft t gedecltlyk uit de i tuurlyke nieuwsgieriglieid deezes Volks ; bet beniint 't geen
n 't zelve
nicttw voorkomt, en bcichou vt lles met nd gt en verfiend .
Vecl n l4n h d ik gelegenheid , om deeze
n,merking to in ken, bjr bet in orde brengen myner verz nielde Pl nten . Als ik my 's vonds cl r mede onledig
hield, kw m bet geheele Geziu rondsotu my, n m, under een diep flilzwygen, lle . myne beweegingen w r,
en z g met een,y Godsdienftige cerbiedenis de Pl nten,
die ik zo zorgvuldig fchikte .
Als ik hun vroeg,
wet zy v n myn bedryf d gten, g jen zy tot ntwoord,
d t zy wel z gen, d t bet Ofler nden w ren, die ik beg
fle ,nde voor h t GROOTE wEEzrn : de A ntekeningetl,
well e ik voegde, 't zy by myne Pl nten, 't z y by de brokken Rots , die ik wilde bew ren, bevestig en bun in
dit denl :beeld : zy d gten , d t die Aentekenirlgen Gebeden w ren , en ls il: hun bet tegendeel wilde beduiden,
honden zv my n uw'yi .s gelooven .
De nieuwsgierigheid v n ecn dgezer T rt ren deedt my
Met be n cen zonderling geiprek houden . Ik reisde l ngs
de Rivicr Amour ; up ecn pleisterplo ts gekomen, tr d ik
in ecu tent , om my Thee to doen gceven : ik vond 'cr
cen (Grys rt en eenne jcnge Vrou ,v, bezig met flukjes vleesch
to b ro den . l k v~- cl le trek om hot to proeven ; zeer twvfrlende , well, vice ;c'i hot w re , vroeg ii: zulks
r d
jonI-e Vrouw ; zy gii :Itl chte, en ntwoordde, in ilegt RusN zNG . 1791 . No . 13 .
Pp
firth :
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Het is niet goed voor u ."
Verwonderd over
deeze weigering, vroeg ik h r de rode, en zy g f my tot
befcheid, d t bet P rdevleesch w s . --- Ik zeide d rop, d t verfchilt niet , ik begeer 'er v n te •proeven .
• Hoe," viel do oude Al n 'er op in, ten hoogflen verwonderd , „ gy zyt d n gees Rus ."
Neon , ik ben
geen Rus m r een Fr nschm n . --- „ Een Fr nschm n
„ Uw V derl nd is d n verre v n bier , ik bob v n 't
• zelve nooit gehoord ; uw L nd moet wel zeer rm weezen , n rdem l gy zulk eene verve reis doet , om
• hiLr uw leevensonderhoud to zoeken ."
Neon, myn.
Vriend1 myn V derl nd is uitfleekend go d, bet vereenigt
in zich lle wenschlykb VL Jrdeelen ; 't is llcen nieuwsgierighheid , welke my ii dit L nd dccdt trekken om uw Volk to
Zion , om de Steenen v n uwe Bergen en do Pl nten uwer
Woestvnen to zien . „Ach . ch ! ". riep de Grys rt uit :
• de Rusfen zeggen , d t de T rtren zeer nieuwsgierig
„ zyn, eu ik zic d t de Fr nfchen nog veel nieuwsgieriger
• zyn d n de T rt ren . iil r zeg my, zyn 'er veele T r• t ren in Fr nkryk ? " Deeze vr g , welke ik zo weitiiy
verw gtte , de lt my l chen, en ik ntwoordde , op een
vry leevendigen tr nt, j , myn Vriend! in Fr nkryk zyn
veele T rt ren (*) .
Het zwervend leeven deezer Volken is zeer gcfchikt
voor de J gt, en m kt deeze een hunner hoofdbezigheden nit ; m r zy verl ten zelden de vl kten ; zy zouden
bet Gebergtc niet weeten to beklimmen, w r zich de
fchoonfle S beldieren outhouden .
De Rusfi/che B llingen, in Siberie, w ren voorheen ver .
weezen tot de .T gt deezer kostb r bout uitleverende Die .
ren ; doch dezelve zyn , zints een geruimen tyd , zo fch rs
geworden, d t men opgehouden heeft die t k de ongelukkigen op to leggen . Zy worden tot bet bewerken der
ivlyi en gebruikt .
Niets is 'er, d n de zugt tot winst, welke lles doet befl n, en die eenige vrye Rusfen k n doen befluiten tot
de= J gt der S beldieren , en tot eene leevenswyze zo
verfisch : „

(*) De vr g deezes T rt nrs w s zo vreenid nict ls dezelve
in den eerflen opfl g voorkoint : eeu mensch, die twee duizend
mylen v n bet elosten n het Westen, en tw lf honderd v n bet
Noorden n bet Zuiden k n reizen en zich ltoos onder zyn Volk
bevinct, k n ligt ve:pud ::rilelleu , d t bet over den geheelen A rd
bodem ve .fprcid is.
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verfchrildyk, d t een Dwingel nd n nwlyks menfchen d r
toe zou veroordeelen . Voorzien v n een z k Meel en
een weinig Zonts , v n een Pot oin die elendige fpyze
gereed to m ken, v n twee l nge houten Sch tzen, om
op de diepe Sueeuw to kunnen g n, en v n con Vuur.
roer, vertrekt do J ger, in 't midden v n den Winter ;
het J rgetyde, w nneer deeze Pelterven fchoonst zyn . Hy
g t zich , geduurende drie M nden, ls hegr ven in
de diepile cenz mheid, op de verfchriklykffe pl tzen ,
to midden v n Rotzen en Steilten, by d g blootgefleld
n n do ilrengheid eener koude , w rv n wy in onze
Lugtllreeke Been denkbeeld hebben , en den n gs doorbrengende in eon hut v n fnecuw, w rin hy, ls in een
gr f, is opgellooten . Zod nig is hot leeveu deezer J .
geren .
D t men oordeele over de flrengheid der koude, in de
Noordlyke L ndlch ppen, welke zy doortrekken ; dewyl
ik , in 't midde v n Siberie, Gene koude ondervonden heh
v n 33 Gr den , op de ich l v n nn uruUR . 't W s
een Thermometer met Sterkw ter gevuld, welke my dice
nwees . De Kwik-Thermometer w s
gr d v n koude
onmiddelyk v n 33 tot LLL Gr den ged ld ; door de verdikking, welke de Kwik onderg t op het oogenblik d t
dezelve bevriest, 't wclk doorg ns tusfchen de 33 en 31Gr den gefchiedt .
Ik kin met geeee woorden uitdrukken, hoe moeilyk deeze koude Lugtsgelteltenis de Rdemh ling m kt ; 't w s
21s of myne Longen met kookende Olie vervuld werden ; w nt de koude, tot zulk een Gr d , verwekt dozeifde
ndoening ls bet Vuur. Men words, z,-Ifs ill
de digtst geflootene rydtuigen, byk us verihkt door die
fnydende lugt .
Ond uks dit ongem k , is de Winter nog het beste f ifoen om to reizen, in deeze j mmerz lige Gewesten . In
den Zomer heeft men den grontilen hinder v n de Mo r sien, die een verpestenden Zw veld mp uitgecven ; en
wordt Reeds opgehouden door Rivieren, buiren de oe .
vets getreeden , welkc men meest moe- doorw den , en
geduurig gev r loopt v n om to komen ; n gt en d g
zwerven legioenen ln[eden om u been, die Menfchen en
Beesten, op cene ondr glyke wyze, pl gen ; eindelyk
words men Myn verflikt door een fcherpe zoutft )f, zo
zw rt ls ho tskool, welke lle wegen bedekt, en ontfl t
nit w'e Tui rde, die over 't leemeen den grond r n SibePp 2
ris
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rie uitm kt . Dit bytend flof beg zich

n de oogen, ont.
fleekt ze , en doet een gedeelte der Inwoonderen byk ns
blind worden (*).
't Is niet d n door ontelb re voorbehoedzelen , d t ik
my n zo veele gev ren heb kunnen onttrekken .
Gelukkig, indien myne
ngewende moeite jets toebrenge tot
vermeerdering onzer kundigheden in de N tuurlyke Histo'
ric .
Geltikkig, boven l, d t ik myn V derl nd Wederzie , op bet gelukkig oogenblik , w rin hot eindelyk
vry geworden, herbooren, is, om ltoos gelukkig to zyn,
n lle Volken der
en ten voorbeelde to flrekken
rde .
Gelukkig, eindelyk, indien bet voorbeeld myner opofferinge iem nd myner Medev derl nderen , die zo veel
yvers ls ik, m r nicer kr gten en hekw mheden, bezit,
beweege ,
nzette , om eene Reis to onderneemen , veel
gewigtiger, veel
ngen mer, en in con volkomen nieuwen Oord .
Gryp moed , Jongeling, die, bezield niet yvcr voor
de N tuurlyke Historic, dezelve wilt leeren uit bet Boek
der N tuur zelve, hot 66nige, 't welk niet bedriegt ; gryp
cooed, by uwe intrede in Siberie zult gy bet Gcbergte Our l niet overgeklommen weezen, of gy zult, u Zuidw rds
wendende , Orembourg ntreflen . Ald r vervoegen zich de
Kooplieden v n Bouk rie , die 'er de vcortbrengzels buns
L nds, en uit bet Noorden v n Indie, brengen : dikwyls
zelfs
(*) V n bet opg en der Zonne f, wordt men ngevogten
door duizenden v n Vliegen , die zo klein zyn ls Atomi, doch
vinnig fleeken , en by tnenigte zich zetten in neus, oogen en
ooren : men ken bet niet wel uith rden zonder voorzien to
zyn v n cen Muts, en een g zen M sker, om 'er zich tegen to
hoeden .
Ten Lien uuren verfchynen de Wespen , die zo
t lryk zyn, en zo bloedgierig, d t ik ze dikwils den kop en pooten myner ongelulckige Pe rden zod nig z g bedekken, d t h rre
vleugels ze in de Zon deeden fchitteren els gefchubde Vis .
fehen .
Ten vier uuren n den midd g komen de Vliegen
weder,en blyven u by tot Zonne onderg ng ; w nneer derzelver
pl ts verv ngen wordt, door wolken v n ontelbe re Muggen,
die u den geheelen n gt byblyven, en byk ns zo l stig zyn
door h r geduurig gebrom, els door h r fleekeu . Op veele
pl tzen, en boven l, in de V leien, vindt men deeze drie
foorten v n Infeften vereenigd, en zy fchynen met elk nder
re twisten, over den voorr ng, om bet geduld der Reizigoren
op de proeve to zetten, of liever of to m tten .
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zelfs komen de Indi nfche Kooplieden met bun : lien verft n zy de Rusfifclie T l , en deeze v lt, gelyk ik reeds
gezegd heb, zo gem klyk to leeren, d t gy, Rusl nd doorgereisd hebbende , dezelve genoegz m zult verfl n . Gy
zult u vervoegen by de C r v nen deer Bouk riers en Indi Gy zult kleine
nen ; zy zyn de goed rtigfle Menfchen .
d greizen doen, en zonder gev r voorttrekken in deeze
L nden, welke, om zo to fpreeken, nog m gd, en door
geene Vreemdelingen bezogt, zyn, d n door EngelfclteCou .
riers, bel st met Boodfch ppen v n het St tsbefluur voor
de v stigheden in lndie : deeze gelukkige L nden, w r de
N tullr zeer werkz m is, zullen u , op elken Gr d v n
breedte, meer nieuwe Voorwerpen verfch ffen, d n ik heb
ngctrofFen in Its Gr den breedte, met veel moeite doorgereisd, en gy zult wederkeeren met h rden vol fch ts v n
kundigheden, om 'er uw V derl nd mede to verryken , en
de gting v n 't zelve tc verdienen ; de flreelendile beloo .
ping voor een rechtfch pen Burger!
A n de Heeren Schryveren v n de Algemeene V derl ndfche Letteroefeningen .
MYNE HEEREN!

edert de uitg ve v n myne Vert ling der Befchryving v n
de Pelew-Eil nden , vernomen hebbende , d t velen
S
v n deszelfs Lezers verl ngden n r cenig n der berigt v n

d t L nd, voor l, federt bet bekend is geworden, d t de
Engellclre 0
. I . Comp gnie twee Schepen derw rd gezon~en h d ; heb ik gemeend, bet publyk geen ondienst to
zullen duen met bet volgende, uit een der Engelfche Nieuwsp pieren, to vert len, en U wel-Eds . to verzoeken bet een
pl ts in uw ge cht M ndwerk to geven ; w r mede
Uwel-Eds . zullen verpligten, hem, die de eer heeft met
lle chting to blyven,
MIYNE HEEREN !

UE . D . W. Dien r

Rotterd m,
den „ v n November

REINIER ARRENSERG .

1791 .
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BEZOEK VAN K AFT. MR. CLUER

EENIGE IIYZONDERIIEDEN VAN HRT BEZOEK, DOOR DUN
KAPTE'N 2JIR . CLUER, GLGEV'EN AAN DE PELEW-EILANDEN, MET DE O . 1 . COMPAGNIES GEWAPENDE
SCHEPLN DE ,PANTHER FN Dl's ENDEAVOUR, WELKEN, OP ORDER VAN BEWINDHEBBEREN, UIT
BOMBAY ZYN AFGEZONDFN, TER VERDER ONTDEKKIrrG DIER EILANDEN, EN TER OVERI:RENGING VAN ZULIIE GEDIERTEN EN
ANDERE
CESCHENKEN
ALS NUTTIG
1,OOd DERZELVER INWOONEREN, EN
AANGENAAM AAN DEN KONING
ABGB TIJULLE, KONDEN WEZEN .

flet w s op den 3 Augustus 1790 , d t de Schepen
de P nther en de Ende vour , op l st v n de Bewindhebberen der Engelfche Oustindifche Comp gnie ,
wider bet bevel v n den K ptein nr . CLUER, v n Bomb y
n ABBA
I, r de Pelew-Eil nden vertrokken , ten erode
1 nULLE, Koniug dier Eil nden, den dood v n zyn Zoon
LEE BOO bekend to m ken, en tevens die Eil nden n der
op te2 nemen, om dus de Bewindhebbers in fl t te flellen v n to kunnen belluiten over bet pl n door den K pttin WILSON ontworpen , om die Eil nden voort n to
t ;o,:n diction tot eene Ververichingspl ts voor de Schepen, welken de Comp gnie j rlyks n r Chin zend.
Tuen die Schepen de Pelew-Eil nden n derden, ontdcktcn zy twee K nues ; doch die, in pl ts v n n r heir
Schip to komen, gelyk men verw gtte, n r bet Str nd
terug keerden ; zoo men n derh nd begreep , orn
n
ABBA THULLE tyding v n de
nkomst dezer Schepen to
brengen . In die gisfing bedroog then zich niet, w nt
kort d rn z g men eon groot nt l K noes nkomen,
in eon v n welken zich die goede oude honing beyond .
Zoo h st de Boning
n boord kw m, floeg by bet
cog op den h ptein, welken by, nit hoofde v n zyne
uniform , voor zyn oudeu Vriend den K ptein WILSON
n nz g ; docll bet teeken der orde v n bet been niet n
zyne h nd ziende, vroeg by, w r bet gebleven w s?
d n zyo misfl g, in den perfoon v n den K ptein ontdekt, en men hem verteld, hebbende, d t K ptein wjr,soN zich noch in goeden welfl nd in Engel nd beyond,
bct, .i de by deswegens zyne groote blydfch p .
K p-
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K ptein M . CLUER. g f hem vervolgens kennis v n den
flood v n zyn ZooII LEE Loo, en v n de ziekte, w r n
by geflorven w s , w rop die guede oude Boning ten
ntwoord g f, d t by zich, in zyne ged gten, reeds tot
het ontf ngen v n die tyding bereid h d ; d t by de Al .
nen, die 'er moesten verfchynen , geteld hebbende , en
zyne rekening ten erode ziende, gew nhoopt h d de En,
gelfchen ooit weder to zullen zien ; denkende d t zy, op
hunne reis n r Chin , gebleven W rcli, of het voornemen niet h dden , om immer weder n die Eil ndeu te ho. Hy toonde, ester, een volkomen vertrouwen in de
men
Engelfcllen, en in de zorg, die K ptein WILSON voor zyn
Zoon gedr gen h d . fl y berigtte hun vervolgens, d t
MADAN IILANCIIAIZD (de M troos, die K ptein WILSON,
op zyn cigen verzoek, by lien gel ten h d) w s overle,
n de gevolgen v n zyne bekomen wonden, in een
den
gevegt tegen het Volk v n Pelelely , welke dood hem
clerk lcheen getroffen to hebben, dewy] hy, nit h ofde v n
ndoeninge, nog n uwlyks bet verh l d r v n
zyne
konde doen : ook verflonden zy v n hen, d t zyne beide
broeders, RAA ROOK en ARRA ROOKER, groote Vrienden v n den F ptein WILSON, ihsgelyks overleden w renq
De twee voorgeinelde Schepen nkerden vervolgens in
eene n uwe H ven v n cen dezer Eil nden, genoemd
Arr k pp f ng , in welke ABBA TIIULLE verzogt, d t de
K ptein M . CLUER het levend Vec, d t by voor hem n
boord h d, wilde
n l nd zetten, w r mede by zeer
ingenomen fcheen ; zyndc hetzelve ongemeen fr i en t m,
nbreken v n
voor l de Stieren en Kocijen . Met bet
den volgenden d g, werd l het Vee, in goede orde,
n n l nd gebr gt, to weten, vier jonge Koeijen, die men
onderf?xlde , d t lle met h lf w res,
twee jonge
tien Sch pen en een R m , zeven
Stieren ,
Geiten en een Bok, --- zeven zw ngere Zeugen en een
V rken ,
een p r G nzen,
drie \Vyfjes en een .
M nnetjcs Eend,
cen t mme Ij n en twee Hennen, om de Wilde Hoenders v n d t L nd to lokkcn ;
ook lieten zy in de Mgt viiegen vier p r Duiven, en een
p r P peg ijen . Gelyktydig deden zy
n ABI3A THULLI;
een ryk Gefchenk v n Europeefche Geweren en S bels ,
welken by terd:ond onder de voorn mfle Rup cks verdeelde,
met nnl ning om dezelven bl nk to houden, ten eindi~
ze to kunnen gebruiken ls de hood bet zoude vereisfchen,
Twee d Z) ei d rn , werde de ndere gcfchenken, bep 4
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It nde in llerh nde Yzerwerk, Z gen, Schuppen, enz,
in Kisten n l nd go ebi gt, en voor Lien ouden honing en
zyn Volk geopend . Toen zy lle deze goederen voor den
dig z gen komen, ftonden zy zood nig verb sd , d t zy
geen woord teeen elk nder konden fpreken , m r hunn'e
verwondering, door het telkens roepen, h ! by ell: ftuK d t
uit de Kisten kw m , to kennen g ven . N d t lle deze dingen
omtrent een uur l ng terhezigtiging gelegen h ddhn, fcheen
de oude Boning v n zyne verwondering cell weinig beko .
men to wezen ; ith ns de Rup cks, en de voorn mt'en v n
zyn Volk, rondom zich geroepen, en e e .i e l nge redevoering
ged n, hebbende , w rin Let woord EngelJclren dikwils
gehoord werd, dec de hy, met eigen h nJen, lle die guederen onder hen uit , n r gel ng v n een yders r ng en
bekw mheid . De vierhonderd yzeren Schuppen, die onder deze gefcheoken « ren, ichenen huiine opmerking byzonder n r zich to trekken, zynde net v n dezeltde grootte
is die zy gewoon w ren to gebruiken : men g f ook n de
voorn m{fen, onder deOppcrhoofden, eenigc H ndbyltjes ;
m r de Kor len v n Europ beviclen hun niet, doch eenige bl uwe en groene v n Bomb y w ren n r hunnen
fm k . Porcelein , en voorn mlyk Terinen, fchenen zy
veel v n to houden .
Den volgenden dig, kw m de honing, met zyn gevolg,
n Boord, onr het ten uker liggende Schip to hezigtigen , 't
we k by zeer n uwkeurig in lle deszells gedeelten be .
fchouwde, en cell K n,)n, wet lcherp gel den , f :gefchoten
zynde, verwonderde hem ten hoogilen , d t by de hogel,
op zulk een verren fll nd, z g in bet w ter v lleu ; m r
boven l keek by vreemd op, toen men hem de Scheepspompen, en derzelver weiking, toonde . De K ptein fchonk
hem vervolgens ccn Ruitcis S bel en een ouderwets Schild,
v n welk l tf}e by hem bet gebruik nwees, door een v n
zyn Volkteverzoeken, c t hy'er, nit l. zynm gt, een Speer
of Pyl op,zoudc werpen, d n dit doende, be k de Speer,
terwyl de punt 'er v n in bet Schild bleef fieken , bet
nfLund . Wydcrs bood de Heer
geen bun byzonder wel
WESBIZOUGH den honing ecn klein Sclirynwerkers Gereedfch ps -kistje n , het welk : eer volledig en met ecn Slot
en Sleutel voorzien w s, w rin by rooten zin h d ; ook f
by hem flog een , geborduurde rood fch rl ken Muts , welke
by met groot genoegen fcheen to zullen dr gen . De Ileer
P[:OCTO : , cell Steentjc hebbende , met een hoofd v n
A1ec ndcr , vereerde bet n den oudeu Boning , die 'er
zoo-

komende , word
de Boot
'er op den
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zood uig mede in zyn fchik w s, d t by bet niet nit zyn
h nd wilde geven, om bet n iem nd v n de zynen to l ter
zien . De K ptein g f ook n den Zoon V n ARRA KOOKER
een Mnhr tten Zw rd v n eene ongemeene lengte, en deed
n Boord zynde S poys d r mede, n r de
een v n de
m nier der iii hr tten, fchermen, het welk don Koningzeer
beh gde, nit hoof ic v n de gelykheid, die by 'er in vond,
met hunne m nier v n vegten met de Speer . L tstlyk
m kte men een einde v n bet -even der gefcheuken, door
den Koning, en een of twee der Opperhoofden , een groot fluk
L ken to vereeren, over welks m kfel of weeffel zy geen
begrip icheuen to kunnen krygen, en 't welk men hun niet
konde beduiden , om d t de M leytfche tolk niet n l nd w s .
Den volgenden d g, flierf 'er een 'v n de Geiten, w rfchy iyk door het eten v n eenig vergiftig kruid, doch hiermede w s zy niet geheel verloren, w nt de Koning bev l,
d t dezelve gevild en gebr den zoude worden, on toen dit
pog m r h lf ged n w s , deed de Koning , met zyne
Grooten , d rv n een keurigen M ltyd ; ichynende dit
bun , fchoon zy Diet gewoon w ren vleesch to eeten, onge .
me n to fm ken, gemerkt zy onder bet eten telkens bunne
vingers en lippen liktcn .
lies nderen d gs 's morgens , flelde de Koning hun
voor, om ecu togtie to doen n : r Coroor , zyn voorn mfle
Eil nd, w rby lle de Engelfche Officieren , die d rin
door geen noodz klvke bezigheid verhinderd werden , hens
vergezeldcn, bet welk eene nzienlyke vertooning m kte .
De Boot v n bet Schip de P nther voer vooruit, en hierop vohgde de K noe v n den Koning, en lle de ndere, ter
regter en tee linkerzyde, n r derzelver r ng, tcrwyl de
kleiner K noes, yder fzonderlyk , gter n vol-den . By
de l ndiw2pl ts to Corpor
Hoorn gebl zeu, om zyner M jefleits
nku nst bekend to
m ken, en de eerfle Linic beg n eon Gez ng, 't welk door
lle de oude M nnen opgeheven word . Tocu dit Gez ng
geeindigd w s , be ntwoordden zy bet lien met eeu lgemeen geklets der Roeifp nen op hot w ter, 't welk eene
rtige beweging veroorz kte . Zoo dr
n hot
ilr nd kw m, fchreeuwden de Engelfchen driem l Houzee!
d t door de Inl nders be ntwoord werd met bet geroep v n
g eel! vervolgens gin ; men v n den w terk nt, f ngs een
breeden we-, n r een Dorp, bet welk zonder cenige orde
of regel w s ngelegd, fl nde lle Huizen over l tusfchen
de Boomers in .
Pp 5
Het
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Bet groot Speel- of Verg derings-Huis, behoorende
den Boning, is v n een verwonderlyk m kfel, indien men
in mnerking neemt de menfchen , die bet gem kt, en
bet gereedfch p, d t zy d r toe gebruikt, hebben . Sedert
de Schipbreuk v n de Antelope, h dden zy zulk cen nieuw
I Luis gem kt, het welk 6o voeten l ng is, en by toev l
hebben zy bet juist in de evenredigheid v n een Schip gbouwd ; zynde de breedte omtrent een derde v n de lengte
de Vloer is v n bet eeue eind tot bet nder volm kt w terp s ; verfcheiden pl nken zyn 'er in v n drie en vier voeten
breed, en zoo digt gewerkt, d t het niet mooglyk is 'er een
pen tusfchen in to dryven : de venfters zyn volkomen gelyk
n de fchietg ten ter zyde v n een fchip_, zes of gt regt;
tegen over elk nderen, en een n yder eind : de birten v n
tie zoldering zyn omtrent zeven voeten v n den grond,
en zeer kunttig befneeden : de ft nde ftukken, w rop derzelver einden rusten, zyn zoo digt
n dezelven gewerkt,
d t men ze voor een en het zelfde fluk bout zoude
x zien . Ilet d k w s ongemeen hoog en fchuins gefp nneu,
en zeer kunttig digt gem kt met de bl den v n Kokosboomen ; v n binnen w s bet zelve met figuren v n Bloemen
ls nderzints fr i befneden , zoo d t dit Huis , by het
inkomen , veel geleek n r een Heidenfchen Tempel , opgepronkt met de of beeldfels v n M nnen en Vrouwen.
Yder Rup ck, of Opperhoofd, h d voor zyn Huis een vier.
k r t beftr t ftukje grond , en nog een klein fgezonderd
hok, in de m nier v n een Duivenhok , 't welk hun tot een
Voorr dpl ts voor hunne P t tten diende . Het voorge,
melde groot Gebouw z g men in het eerst voor een Kerk
n, dock bet is duidlyk gebleken , d t zy wel eenige bygeloovige vooroordeelen, m r geen Godsdienst, hoegen md,
hebben .
Het Gezelfch p verliet, by Zons onderg ng, bet Eil nd
Coroor , en keerde n r Arr k pp f ng terug . Des nderen
d gs's morgens, werden de beide Det chementen S poys,
die zich, ten get le v n 4o,
n Boord bevonden, op het
ftr nd gew penfchouwd, welk geziclit eene llervreemdfte
uitwerking op de Inboorlingen h d, en w rover de Koning
ls opgetoogen ftond . Zy bevonden hunne Exercitie eerst
op bet woord, en vervolgens op den Trommelfl g, w ru
zy regts en links fweukten , by Polotons vuurden , en eindelyk eeue gener le Dech rge deden ; fchoon dit V011, nog
n r onl ugs Kecruten w ren geweest , kreegen de Inboorlingen g nsch ndere gcd gten v n huu , ls zy to
Vol'
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voren geh d h dden . De polling bev l d t men hun cen
grooten tob v n den zoeten Dr nk zoude geven, en vroeg of
zy Engelfchen w ren? Men utwoordde hem bier op, d t
zy geen Engelfchen, m r Volk v n Bomb y, w ren, doch
by de Engelfchen bet gebruik v n bet Gewecr geleerd h dden ; met byvoeginge, d t zy dit in kortcn tyd zoo good
konden leeren ls de Engelfchen zelve ; dit wekte de Krygsmoed v n den ouden Boning derm te op, d t by terftoud
met hen op die v n Arting ll wilde losg n ; doch men
br gt hem v n d t voornemen f, door hem to zeggen, d t
do hood hem niet drong ; gemerkt de Arting llers g rn
zyne vrienden zouden willen zyn , ls zy hoorden , d t de
Engelfchen wedergekomeu w ren, om vrienden v n ABBA
'rIIULLE to wezen .
Op een fein , d t d rtoe v n L nd gegeven werd,
deden de beide Schepen bet Koninglyk f lut , w r op de
groote Engeliche vl g op bet Eil nd gepl ut , en den eerflen
ileen voor hot Fort Abercrombie gelegd werd ; wordende
d t Fort met dien n m gcnoemd, ter sere v n den Gouverjicer v n Bomb y, en bet Eil nd , met toeflemminge v n
AMU rHULLE , door de Engelfchen in bezit genomen .
Ilet Eil nd heeft hyn vier mylen in den omtrek, en is,
door Rivicren en Beekjes , wel bew terd . Do grond is zeer
vrugtb r, zoo d t 'er lles in k n gepl nt on ngekweekt
worden . K ptein Iii . cLLTEr befloot, om, terwyl by met
bet Schip de P nther n r C nton zoude g n, de Endevour d r to l ten, ten einde de Inwoners to onderrigten
ng nde hot gebruik der Gereedfch ppen, die hun door
de () . 1 . Comp gnie gezonden w ren , en hun to leeren hoe
zv bet L nd moesten bebouwen, bet welk door de Engelfchen met ryst cn tuinz den bez id werd, en men hoopte, d t, door liet verblyf , bet welk de Schepen v n tyd
tot tyd d r zouden houden, de Inwoners l ngz merh nd
n de Europ fcbe m nieren zouden gewcnnen, en this in
't vervolg v n nog meerder nut kunnen wezen . De K pteiu v n de Ende vour , die 50 M nnen op zyn Schip
h d, werd gel st, d t by moest zorgen om de levensmid .
delen en krygsbehoeften toch wel to bew ren , gter de
v n lr mboes gem kte verfch nzingen v n het Fort Abercro3nbie, en om geene reden , hoegen md, zich met de Oorlogen der Inboorlingen in to l ten, m r lles re doen w t
mooglyk w s, om hen onderling to bevredigen ; dock zich
in lien gev lle gereed to houden tegen lie beledigingen,
die hem door de vy nden ; n ABA THULLE 1Uogten worden
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den
nged n . Hem werd wyders gel st om zorgvuldig
de verfchillende K n len, om over de B nk to komen, op-,
to nemen , en d rop de noodige teekens to flellen , ten
einde de nl nding
n bet Eil nd gem klyker to m ken .
V66r d t de P nther onder Zeil ging , beg f ABI:A
'rHOLLE zich in perfoon op eene Vischp rty uit, enkel
ten voordeele der Engelfchen . Hy werd verzeld door den
Heer WHITE, die zyn gunfleling w s, en ltyd met hem,
op zyne to-ten op bet Eil nd , medeging ; zynde dees
Wet, zoo door bet geen by 'er v n geleerd h d, toen by
zich met K ptein WILSON op bet Eil nd beyond, ls door
zyn tegenwoordig verblyf, ver genoeg in de T l v n bet
L nd gevordeid, om met den Koning over lles to kuntien fpreken . Des vonds kw men zy , met eene goede
l dinge terug , hebbende v n ydere Boot, die op de v ngst
geweest w s , een gedeelte gekregen, v n welk lles zy
twee derde n de Engelfchen g ven, die dezelve terflond
inzoutten, om ze voor Scheeps-provifie mede to nemen .
Den volgenden morgen , kw men 'er twee Opperhoofden v n bet Eil nd Medeg, welken ls vrienden v n ABBA
'HULLS by den K ptein werden ingeleid . Hy br gt hen
u Boord, en liet hen bet Schip bezien , bet welk zy,
met veel nieuwsgierigheid en oplettendheid, deden : eeii
groote Spiegel, die in de K juit hing, deed hen verb sd
It n : zy m kten 'er llerlei Apen-grimm sfen voor, fl keu
'er hunne h nden gter, en bevoelden ' dezelve over l ; bet
welk de ndere Indi nen , die deze Spiegel meer gezien h dden, gelegenheid g f v n hen h rtlyk nit to l chen . Men
befchonk hen met eenige Kor len en Mesfen, tv rmede zy
zoo blyde w ren, d t ze terflond n r het Dek liepen, om
de nderen, die in de Boot gebleven w ren, to l ten zien
v n bet Eil nd
w t zy gekreen
g
h dden . De Inboorlingen ,
ondertusfchen, ziende w t men hun gegeven h d, vertelden
n ABBA THULLE, die d rop, door den 1N,1 leytfcheu
bet
Tolk , den K ptein liet onderrigten ng nde bet k r kter
v n bet Volk v n Medeg : „ Toen by llcen w s, (liet by
• zeggen,) en de Engelfchen met tot zyne Vrienden h d,
• w ren zy nooit by hem gekomen, of h dden hem ocit
• eenigen byfl nd verleend tegen die v n Pelelcu, ; in r
• nu de Engelfchen gekomen w ren, kw men zy ook,
„ en wilden Vrienden met em wezen, om ook v n hun to
• krygen, bet geen by v n hun gekregen h d ." D n de
K ptein fielde den ouden M n gerust ; zeggende, d t terwyl de Engelfchen zyne vrienden w ren, by niets to vreezen
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ten h d, en d t zelfzynegrorotflevy nden, de erting llers,
zyne vriendfch p zouden komen verzoeken . Dit beh gde
hem zoo zeer, d t by 'er op ten ntwoord g f : „ d t deze
• Eil nden niet meer n hem, m r n de Engelfchen •,
• toekw men, en d t, ls zy hem "den helpen om de Ar, ting llers to overwinnen, by hun insgelyks die Eil nden
• geven zoude . "
Noch v66r bet vertrek v n de P nther kw men'er twee
K noes v n irting ll in Gez ntfch p n ABBA THULLE,
om zyne vriendfch p to verzoeken ; brengende hem cene
groote Kor l ten gefchenk tot een teken v n Bevrediging,
welke de oude Boning zeer koel ontfing ; willende hun
ook niet toefl n zich n Boord v n de Engelfche Schepen
to be-even .
De Arting llers vreesden, dewyl de Engelfche Schepen
d r zoo l ng bleven, d t zy gekomen w ren, om hen to
bevegten , ell ABBA THULL$, zyne Vy nden een fchrik willende nj gen, verzogt d t de K ptein twee ilukken, m r
met los Kruid gel den, wilde doen ffchieten, 't welk by
deedt, en de verl ngde nitwerking op de Arting llers h d .
Dit lles w ren de voorn mfle bedryven v n den K pteilt
nr . CLUER, gedurende zyn verblyf n de Pelew-Eil nden,
v n w r by federt n r C nton zeilde, met oogmerk, om ;
binnen 3 4 M nden , to Arr k pp f ng terug to komen,
en to gelyk met de Ende vour, ingevolge derzelver Irlfbructien, de verdere ontdekking deter Eil nden to ondernemen .
Om recht to doers n her k r kter v n ABBA THULLE ; moot
men hier nog byvoegen, d t 'er, n bet vertrek v n K pteiii
WILSON, wederom een M leytsch V rtuig
n de PelewEil nden geflr nd w s, w rv n her Volk , zich vy?ndig
gedr gende , door de Inboorlingen w s fgetn kt, uitgezonderd eenige weinigen , die door bet Volk v n Coroor
gered, en by ABBATHULLE gebr gt, zynde, door hem mot
lle herbergz mheid beh ndeld w ren .
OP DE PELEW-ETGAND1
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BELANGRYK VERSLAG VAN MET VOLKS - CHARAITER,
DE ZEDEN RN CEWOONTEN DER ZWEEDEN.

(Volgens den

Heer CATTEAU .)

onewel Zweeden overdekt is met Rotfen, Bosfchen , en
fl Bergen , zyn de Inwoonders z cht rtig, en vreedul .

vernuft, en menigwerf een werkz
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z m . Dieffl l, Moord, Roof, en dergelyke fchreettwende
misdryven, zyn zeer zeldz m by de Ztiveeden, en zelfs in
den Oorlog betoonen zy zich niet bloedgierig . Elk Reiziger ; die hun L nd doortrekt, moet den Tol v n d nkb rheid en hoog gting bet len , voor hunne oplettenheid ,
bel ngloosheid en g stvryheid . Uit den rt ernftig en deftig, verft n zy, en kweeken zy n n, de hoogfch tb re beginfels v n z menleevingsdeugden . Onder een llereenvotldigst uitwendig voorkomen , verbergen zy een gezond oordeel, een fcherpz1nni
men eu onverz gden geest . L ngeu tyd m kten zy eeti
fchitterend vertoon door hunne Krygsverrigtingen, en hebben zints getoond, d t zy even gefchikt zyn voor de Kunilen
des Vredes . Groote lust tot reizen beheerscht hun ; dock
teffens beminnen zy bun V derl nd, vergeeten 't zelvc nimmer , en voelen ltoos een trek om bet weder to zien . Met een
onwederft nb re -zugt voor Vryheid, zyn ze n hunne
Vorflen verl nogt, en de Koning m g zich v n hun eerbied,
ontz g en liefde , verzekerd houden (*) . Zy verdr gen rmoe.

(*) Tot een byzonder fl l hierv n , k n dienen bet onl ngs
gebeurde gev l . De l tfle Oorlog der Zwseeden tegen de Rusfee,
is zo vol blyken v n V derl ndsliefde ls v n Heldenmoed . Do
Vrouwen der Hoogleer ren op de Univerfiteiten v n elbo en Fin .
l nd, met eenigen der voorn mfle Burgeresfen, ftemden to z men op, om zich to ontdoen v n veele Ciern den, door de Mode
lleen noodz klykheden geworden , en v n het geen dezelve
bedroegen, een gefchenk n n 't V derl nd to geeven . Deeze fom
moet niet gering geweest zyn : dewyl dezelve kon toereiken
om een Freg t to doen bouwen , w penen en uitrusten . Do
Gouverneur
v n Finl nd g f , nit n m der D mes, dit Schip,
-ten
gefchenke
n do Vloot v n den Hertog VAN SUNDERMANLAND, toen by zich op de hoogte v n Finl nd bevondt , in do
m nd Mei des J rs 1790. Zyne Koninglyke Hoogheid, n
zynen Broeder den Boning des verfi g gegeeven hebbende, fchreef
de Koning terflond deezen Brief n den Gouverneur.
,, In een tydperk, w rin her V derl nd zich v n do grootfle
„ gev ren omgeeven vindt, hebben ivy het genoegen gefm kt,
• d t ileR ngen v n Burgers betoonden, met denzelfden Geest,
• en met den zclfden Yver, voor het lgemeene welweezen be• zield to zyn ; m r het w s voor de D mes nw .+wer SL d he• w rd, om een voorheeld v n V derl ndsliefde to geeven , w r
• toe die Sese zeldz m gelegenheid heeft ; m r 't welk, gegee .
• ven zynee, eene onwederfi nb re bekoorelykheid heeft .
„ Wy beveelen u deeze w rdige Burgeresfeu to betuigen, hoe
,, groot
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vioede met moed eu geduld ; m r rykdom p t by hun dil.wyls met gev ren versezeld .
'Dr zyn eenige L nd?ch ppen in Zweeden, w r de Volksfenden hog w rlyk A rdsv derlyk mogen gen md worden ; onfchuld en opregtheid heerfchen d r. D t Reizi .
gets, met opregte en gevoelige h rteu zich h sten orn dit
bel ngvol tooneel to zien : het overtreft lles w t de kunst,
w t de gedenktekens v n grootheid en weelde, kunnen vertoonen .
Het Zedenbederf
Doch , d t zy zich h sten .
begint 'er reeds zyn verdervenden invloed to verfpreideu,
en meet d n
n teken v n dit kw d doet zich reeds op .
Sch delyke grondregels, een' fm k voor beuzelingen, eii
de drift, om ndere Volken, wier leevenswyze men hoog verheft, n to volgen, zullen ongemerkt eenc omwenteling to wege brengen, welke ieder br f Burger ml'oet beweenen . Het
buitenfpoorig gebruik v n flerken dr nk is gev rlyk err
bederilyk voor goede Zeden : het get l der pl tzen, w r
dezelve verkogt words, neernt d gelyks toe ; op d meest
gebruiklyke we en treft men ze over l in rneuigte
n . In
die kroegen -go t de rbeider, de h ndwerksm n ; fpilt'er
zyn geld, en bederft zyne gezondheid ; onder het gebruilc
v n d t vergift verzw kken hunne lich ms- en zielsvermo .
gens .
Dc
„ grooc eene voldoeningdit blyk v n h re gevoelens omtrent Ons
• en bet V derl nd ons fchouk ; en ivy kunuen zeggen, d t hec
• een goed Voorteken geweest is : dewyl 'er op volgde de Over• winning door Ons beh ld op de Sckeere-Vioot oozes Vy nds,
,, onder her K non v n Frederiksh rn.
In een L nd, w r
• de Vrouwen bezield zyn met zod nige gevoelens , word do
• Roecn eens Overwinn rs tc dietb rder, d r dezelve hens
• verzekert v n de goedkeuring eener Sexe , v n wetke by
• zyne flreeVendile belooning verw gt.
Wy gten ons ge .
• lukkig, hec Hoofd to wezen v n een Volk, welker Burgerliei• de en Krygsverrigtingen eere zouden ged n hebben n de
• beroemile Volken der Oudheid, en onze on ll tende poogin• gen zullen ftrekken, om den loopb
, ons door den Heinel
• voorgefchreeven, to vervullen ."
Deeze Brief des Konings is zonder D gtekening , doch, die
des Hertogs VAN SUNDERDI INLAND v n den 14 Mei 1790 zynde,
is het w rfchynlyk , d t de Koning den Brief zyns Broeders
den '16 dier M nd ontving, of op den d g n de Overwinning
by Fr •ederiksh m, en d t zyne M ;eteit den boventl nden Brief
terftond
n den Gouverneur v n Tinl rld, den Veer vAN CLAN,
fv rdi ;de . VERT .
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De Zweeden onderfcheiden zich v n lle ndere Volken ,
in Europ , door eene N tion le Kleeding, in den J m
MDCCLXXVII ingevoerd, met bet pryslyk oogmerk, om
de Weelde in bet fluk der Kleedinge to weeren . De M nnen dr gen een n uwen Rok, wyde Broeken, Veters op
de Schoenen, een Gordel, een ronden Hoed, en een M ntel . De gewoone l leur is zw rt . In de Hofkleederen zyn
de' M ntel, de Knoopen, de Gordel en de Schoenriemen,
met fchitterende kleuren fgezet .
Vrouwen dr gen een
zw rt Opperkleed, met gepofte g zen Mouwei, een gekleurde Gordel en Linten . Die ten Hove g n, hcbben de
Mouwen v n wit g s . - Men heeft ook een byzondere
kleeding op G l d gen . De M nnen vertoonen zich lsd n
in een bl uw S tyn Kleed, met wit geboord, en met K nt
omzet ; de Vrouwen in 't wit S tyn, met gekleurde Gordels en Linten .
Twee d gen in 't J r zyn in Zweeden byzonder go,
wyd n openb re Vreugdebedryven , de eerfle d g v n
Bloeim nd en de Middenzomer . Op den eerften v n M y,
worden in de Velden groote Vuuren entftooken, die fchyt
nen n to kondigen, d t de n t urlyke W rmte welh st
de flrengheid der Winterkoude z l verdryven : , rondsont
deeze Vuuren verg dert bet Volk, terwyl nderen goeden
cier m ken, en, met bet gl s in de h nd, de Wiuterzorden ffpoelen . - De d g v n den Middenzomer is beter gefchikt, om vrolykheid en Feesthouding in to boezemen : bet
fchoone J rgetyde heeft - d n pl ts gegreepen ; de Zon verfpreidt llerwegen koesterende flr len ; de Boschbewooners,
v n cene l nge opgeflootenheid ontfl gen, heffen de Vreugdetoouen n ; bet Vee loopt vrolyk in de Gr sryke Weiden,
en de Mensch, ls ontw kt uit den Winterfl p, w rin
by met de geheele N tuur gev llen w s , fchynt op nieuw
to leeven, terwyl zyne vermogens de oude veerkr gt nneemen , en zyn h rt open f'c t voor de z gte indrukkeil
der gevoeligheid . - Op den vond v66r bet nbreel en
v n dit gelukkig tydperk, komt bet Volk to g der ; de FIui=
zen zyn met Kr nsfen vercierd ; de Jongelingen en de jonge Dochters rigten cen Stok op , rondsom welken zy tot
den n:orgenflond d nfen . Met eenige uuren rustens weder Itr gten gekreegen hebberide, g n zy ter Kerke, en,
n de befcherming des Hemels fgefmeckt to hebben , herv tten zy de gefl kte vrolykheid . Op deeze twee Feestd
gen betoonen de Zweeden hunne vreugd door Z iig en
D ns,
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b ns, die beide voor 't grootfle gedeelte l ndeigen zyn,
en fm ken n r de Lugtflreek .
De Inwoonders v n de Zuidlyke L nden zoeken zich
tegen de Hette to befchutten, en die der Noordlyke doen
211es otn zich voor de Koude to befchermen . Deeze kunst
is in Zweeden verre gebr gt . Pelfen, M ntels, L rfen
met bont gevoerd, doen grooten dienst . De meeste fiuizen
zyn v n bout ; doch wel gebouwd zynde, en goed onderhouden wordende, zyn ze w rmer d n die v n flee . . : zyneemen
minder vogtigheid n, en behouden die voedfler der koude
zo l ng niet . De reeten der Venfleren worden met pik of
k lk toegem kt, zomtyds heeft men dubbele Venflerr men ; loch hoe zeer ook dienftig voor de w rmte, hebben
zy in den Winter bet l stig ongem k, v n de vertrekken to
zeer to verdonkeren . De K chels zyn verv rdigd op eene
wyze , meest overeenkowende met de koude v n deezen
Oord ; de K chelpypen zyn geflingerd , zo d t zy de hette doen
omloopen, en her to fchielyk vervliegen voorkomen ; door
middel v n een klep k n met de lugt n r welgev llen verdikken of verdunnen . Her Hout is in Zweeden met duur, en
men heeft weinig moeite om bet to bekoinen . De prys der
Leevensmiddelen is desgelyks gem tigd, doch bet rbeidsloon loopt hoog, zo ook lles w s tot weelde behoort . De gemeene lieden leeven meest v n h rd Brood, gezoutt'tt
of gedroogden Visch, en Meelp p . Bier is hun gewoone
dr nk, en dit kunnen zy voor weinig gelds bekomen . Op
de t fels der Ryken en A nzienlyken, is ltoos overvloed
v n Vleesch . V6hr de m ltyd g t ltoos een Coll tion,
met *ter , K s , gezouten Spyzen en flerke Dr nken .
Vreemdelingen ft n ltoos verfteld , ls zy zien d t de
Vrouwen met dezelfde gereedheid, ls de M nnen, goede teugen flerken dr nk neemen . Veel Wyns words 'er in Zweeden gedronken , m r zelden in buitgnfpoorige m te . Het
gebruik v n Koffy en Thee verfpreidt zich v n tyd tot
tyd vender .
Men k u in Zweeden niet reizen, zonder zich to verwonderen over de goede fchikkingen door bet St tsbeftuur
voor de Reizigers gem kt . Die fchikkingen zyn zeer z menfletnmend met bet Volks-Ch r kter . De Boeren verIch ffen P rden ; elk P rd kost vier l ,
ke~,Schilling,e
voor een myl, uitgezonderd in de Steden, v7 'r men, 'e
zes voor moet bet len . Op ieder Post -pleisterpl ts, fl n
er ltoos eenige in gereedheid ; zyn ze niet genoeg in get le,
fen zoekt ndere in de n buurfch p . De i\l n , die de
biR:vc . 1791 . No . 13Q q
P r.
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P rden levert, geeft n den Reiziger een book , welkS
bl den in verfcheiden kolommen verdecld zyn . Iu deeze
fehryft de Reiziger zyn n m , en met zyn w rdigheid of
bedryf, den d g en't uur v n zyne nkomst, en de pl ts
v nw r by lcw m en werw rds by been g t ; hetget i der
P rden door hem gebruikt , en, de wyze op welke by bediend is . By het erode v n elke m nd, word dit Book n
den L ndrigter ter h nd gefteld . De P rden zyn kiein, en
vertoonen weinig ; m r zy loopen zeer fnel , boven t in
den Winter. De fleede m g gezegd worden , de lugt to
klieven ; zy fnellen over de Meiren met ys en fnceuw overdekt, en men heeft bet cinde zyner reize bereikt, ls men
misfchien denkt de heeft eerst fgelegd to hebben . Indien
men de Boeren met z gtheid beh ndelt, k n men v n bun
krygen w t men be;eert ; 't is lleen omftreeks de floofdIt d, d t zy zich inh lig en min fchiklyk nftellen . Zeer
' mmer is hot, d t eene inrigting , zo gem klyk voor den
Reiziger,, m deelig is voor den L ndbouw .
Dit zyn de voorn mfte omtrekken v n bet Ch r kter, de
Zeden, en Gewoonten der Zweeden, in 't lgemeen . W n.
peer wy ieder Gewest in 't byzonder befchouwen , zullen
wy, egter, verfcheide hoogfels en dieplels
ntreffen . De
ew +ecr , die een vrugtb ren grond bebouwt, en
oorg ns in goeden doen leeft, gevoelt zyn geluk , en
deelt het nderen mode .
De Smol nder, zyn n buur,
gehuisvest to midden v n h rre Rotzen en n re Bosfchen,
is nederig, goed rtig en onderd nig ; de geringfte belooning voldoet hem , en by betuigt zyne d nkb rheid, op de
eenvoudigfte en ndoenlykfte wyze .
De Wef egoth,
die desgelyks eeu L ndteek bewoont, weinig door de n tuur begunftigd, is kundig in 't geen vlytbetoon hem k n
verfch ffen, en ftelt bet to werlc ; by is op lien h ndwork
fgerigt . .- De Oft goth heeft niets tegen zich , d n
zyn n m ; by fteekt tut in befch fdheid, gefpr kz mheid, em onbedwongenheid in 't voorkomen ; by gelykt n r
de n tuur, welke hem omringt , en zich ever l onder de
ntreklykfte ged nten vertoont . - De n byheid der
Hoofdft d geeft n den Vpl nder een tweevoudig nzien ;
De Westm n"zyne n tuurlyke trekken zyn misvormd .
l nder neenitSepmd ten zyuen voordeele in , door eon
edele houding, door de v stheid v n zyn Ch r kter, door
zyne eenvoudige m r z gte zeden . -- De Inwoonder v n
Nordl itd is ryzig v n geft lte, onverfchrokken v n opfl g ;
openh rtigheid en getrouwheid is nit zyn gezigt to lee .
Zen*
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Zen. - T e Finl nder is cerlyk, vlytig, geh rd tot den
n rbeid, en in th t om veelleeds to verduuren ; dochhywordt
hefciiuidigd v n flyfiinni reid en koppigheid .
-- De
L pl nders , d:e
n de Grenzen v n iVordl nd woonen ,

beginner befch fd to wordeu ; m r een grout gedeelte is
nog in eeuen wilden th t, en kent geen nderen egel des
gedr gs, d n bet n Luurlyk ltrflincIt.
Met meer onderfcheidings moot ik gew gen, v n then opinerkensw rdigen sl m, wiens u m lleen lict denkbeeld
v n Moed en V derl ndliefde ors voor den geest brengt .
Onder een flrengen Ilemel , to midden v n Bergen , che
m nden v n 't J r met fheeuw overdekt, gewennen zich
de D lec rliers
n den h rdflen rbeid, en fchroomen voor
geetne vermocienis . Gelyk de Rotten, die bun omringen,
trotiecren zy llen
nv l : flout en onverfchrokken, gelyk
lle Bergbewoonders zyn , verfoeijen zy de fl verny, en
wederfl n do onderdrukking ; -v stgehegt
n hunne zeden
en gewoonten, geeven zy dezelve, onver nderd, v n gefl cht
n getl cht over . Korte kleederen, lle zw rt of wit, een
l ngeb rd, en con onbefch file, doch kr tige, uitfpr k,
onderlcheiden le D lec rliers v n title ndere Inwoonders
des Zweedfchen 11yks . \Vooneude op ecn dorren grond, hebben zy uikwyls Been tinder voedzel d n Brood , geb k.
ken v n bet grofile Meel, gen ;engd met Boomb st, een
Meelp p v n W ter en Zout, of gedroogden Visch .
De D lec rliers trekken in grooten get le uit hun l nd, otn
onderhoud to zocken in ryker Gewesten v n Zweeden, en
boven l in de 1-loofdf1 d : zy worden gebruikt tot open .
b re en n mere tVerken, en, in iles, w t zy ter h nd neemen , betoonen zv veel verll nds en eerlykheids . W nneer
zy zich buitln D ltc rlie onthouden, neemen zy de flriktfle
zuii stieid in hunne leevensw_yze in gt ; en tr gten genoeg
over -to houden , om , weder t'iwis keerende, genoeg to heb .
ben tot vervullirl hunner behoeften , die niet grout zyn .
l:envoudiz, openh rtig en opregt, zyn de D lec rliers niet
genocgz m op bun hoede tegen verleiding en bedrog ; de
gefleepenheid v n cenige fgerigte Gelukzoekers heeft hun
to meerm len ingewikkeld in onderneemingen, zo firydig
met hunne bel ngen ls die v n den St t ; doch de bl m
hierv n moct F n nict :nikleeven ; nnoit koesterden zy
misd di e oogmerken ; zy bedoeld n lleen de Voorregten
des Volks to
nrlh ven . II°t fchitterendst tydv k v n
hunne Gefchiedenis is, buiten twytel, d t der Krygsverrigingen, w rin zy proeven v n hunne d pperheid g ven,
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onder de B nieren v n GUSTAVUS den I . Zy onthieleli
hunne Medeburgeren v n bet juk der onderdrukking , en
behielden ten zelfden tyde hun V derl nd.
De Hoofdil d v n Zweeden deelt in bet lot v n lle groote
Steden, werw rds de Rykdommen v n den St t toevloeijen , w r dezelve worden opeengehoopt . Uitgenomen
eenige weinige trekken , ontfl nde uit de onderfcheide
gr den v n Rykdorn en Volkrykheid, levert Stokholm dezelfde tooneelen op ls ndere Steden v n gelyke foort.
flier ziet men de dw sheid der Weelde v n de hoogere
tot de l gere r ngen fd len ; een fm k tot verm k, cell
fkeer v n rbeid , en bet volvoeren v n weezenlyke be .
zigheden, verwekken ; en de verleiding een nt l ongelukkige fl chtoffers opofleren n n de voldoening v n ongeregelde lusten . flier ontmoet men, in overvloed, Groffpeelders , Heertjes en D mes v n den eerften fm k, goedfl g v n
M nnen, en Vrouwen n r de Mode, die v n de eenvoudigheid yen toegeeflykheid hunner Echtgenooten misbruik
m ken . De gebruiken , herw rds uit Fr nkryk overgevoerd, vinden fteeds den meesten ing ng : dit brengt, by
wylen , zonderlinge uitwerkzels voort, d .e een vreemde
ftrydigbeid opleveren met de Lugtsgef'eltenisfe, en onuitwischb re trekken v n bet Volks-Ch r kter .
Onder e openb re Verm klykheden to Stokholm ver .
dienen die v n het Tooneel de voorn mfte
nmerking.
De Oper heeft hier eenc m te v n volkomenheid bereikt ,
welke de bewondering der Vreemdelingen wegdr gt . Men
fpeelt zomtyds oorfpronglyke Stukken ; de overige zvn
uit het Fr nsch vert ld : doch de voorr ng wordt ttoos gegeeven n n die, welker Muzyk gecomponeerd is
door den Heer GLUCK . Het Tooneel, het Dr m tike ge .
hceten , is gefchikt voor Treur- en Blyfpelen ; het Too.
neel , 't Comike genoemd, dient lleen voor iukjes v n min
rt, en klugten ; d n, fchoon deeze Tooneelen
ernftiger
vry goede vorderin en gem kt hebben, hebben zy nog .
th ns veel verbeterings noodig. De Fr nfche Schouwburg
w s voortyds lleen voor 't Ilof gefchikt ; m r, zints de
l tfte j ren , heeft dezelve voor lien opengefl n . De
fm k voor Tooneelvertooningen is v n de Iloofd- tot n .
dere Steden overgefl gen . Te Gottenburg , Nordkioping,
C relskroon , Obo en T klin zyn Scho wburgen, en meii
heeft my verzekerd , d t de Onderneemers 'er vect voordeels
v n trekken .
Te Stokholm is een Gerechtsb nk v n Politic opgerigt,
n r
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li r het pl n v n d t to P rys ; dezelve words zeer ont .
zien, en de Gouverneur der St d zit 'er in voor. W gten
zyn in lle de Wyken der 1-loofdft d verfpreid ; die Winters v n negen , en 'sZomers v n tier uuren , 's vonds de
ronde doen, tot 's morgens ten vier uuren . Zy roepen hoe
l st het is, en , den geheelen n gt door , wederg lmen
de Str ten v n een geroep, .,, d t de groote en lm gtige
„ h nd v n GOD onze St d door vuur en vl m bew re!"
De uuren worden desgelyks
ngekondigd v n de toppen
der toorens , door zeker werktuig , w rv n bet n r
geluid verre v n ngen m is, voor hun die de g f v n
n pen misfen, Voorzigtige inrigtingen voorkomen bier de
vernielingen, die br nd zouden kunnen veronrz ken ; en
men z l bier voor minder vreezen , w nneer de 1-louten-huizen
geheel weg zyn . 'Er is een Bevcl uitgev rdigd, 't welk
verbiedt nieuwe Houten-huizen to bouwen, of de oude to
herfl•e llen . De Asfur ntie-Comp gnie , tegen br nd , heeft
credit gekreegen, en de ndere Steden, zo wel ls de Hnofdfl: d, kunnen zich bedier en v n deeze inrigtin-Ir. De Str
tenn to Stokltohn zyn 's n gts in den Winter verlicht, en eeiige Steden hebben dit voorbeeld gevolgd . Ten dien
einde br nden 'er L nt rens
n de huizen, of op L nt rnp len ; doch deeze ver{ch ften flegfs een zw k licht .
Hoewel de Str ten in Stokholm ruun en breed zyn,
w re het voor de Voetg ngers zeer to wenfchen, d t men
bef}r tte voetp den h dt . 1)e openb re W ndelpl ts,
's Konings Tuin geheeten , zou men veel kunnen uitbreiden .
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((,7t bet Engelsch .j
WYN HEER!

k geloof, gy zult my we] willen toeftemmen, d t 'er geen
L nd in de Christenwereld is, w r de Inwoonders eene
grooter m te v n gezefighrid bezitten , d n by ons in Engel nd.
Groot-Britt t>Je is n :ec lleeu bet L nd v n Vryheid,
r.^ r ook v n Vriendfch p . V n hier die veelv ldige Gezel1--.-,ppen , Clubs geheeten, in e :ke Sc d, Vlek en Dorp, welL..er op telling gewis zou verveL,en, doch, in welke het genot
d 3
p?, ts

578

E1tN Gi ZELSCfAP VAN TWYFELAAREn .

pl ts vindc v n die Vrylicid, w r op elk Brit roemt, v ts
zyne ged gten to uiten zelfs over bet St tkundige .
M r to --- w r ik woon , is eon Gezelfch p ,, 't welk
op de hekende n mlyst v n Clubs niet fl nt, en w rv n mc ,
zo ik vermoede , in do Iiuofdll d nog niet gehoord heeft ; ih
bob de core om 'er Lid v n to weeLed, en hoop, d t eenig
Lerigt v n 't zelve uwe Leezers niet z l misb gen . 't Gezelfch p, 't welk ik voorheb te„befchryven, beet h t Gezelfc,i p
tier Twyfel ren ; t zelve verg dert , w r do Wye it.Tmnen
hot beft t uit omv n Gothcrrn (*) uith ngen, in de St d
trent t v lf Leden .
Dit lgemeen voor f gemeld hebbcnde, z l ik u eerst Lien
rt befchryven v n onze weeklykfche Z menkom~t ; vervolgens
u do Ch r LRers opgeeven v n eenige der voorn mile Leden ;
c ne zonderliugheid v n Ch r Llter is noodig om 'er in toe cl ten to worden .
Weet d n, Mvn Heer! d t ons Gezelfch p den n m v n bet
Gezelfch p rler Tvgfel rcu dr gt, nit hoofde v n de n tuurlyke
neiging eigen
n elk Lid, om to twyfelen
n de w rheid
v n elkVoorflel, v n ieder,Gebeurtenis, hoe t stb r ook, voor
d t elk fink bet ondcrzoek doorgefl n hebbe, door eenigenbeweerd, door nderen ontkend, en zo kl r gem kt is, d t'er
geen grond v n twyfel overblyve , zelfs voor den grootflen
Twyfel r onderqn s .
Door deeze h'kiclelwyze verzeheren wy ous v n on fge .
brooke bel ngryke Gefprek,cen , geduurende de nuren onzer
Verg deringe .
In nicest lle ndere Gezelfch ppen , vinden
veele flille vl gen en p ufen pl ts , eenigen ty d n d t men
is z mengekomen, en by ndere tusfchenv llende gelegenheden ;
vl gen, die zeer verveelend en hoogst on ngcn m zyn . W n .
veer de gewoone groeten e n pligtpleegingen zy
fgelegd,
volgt 'er doorg ns een flilzwygen, 't welk duurt tot d t een
der Leden, m zyn h rsfens eenige minuutcu gepynigd to heb .
ben , de geeuwende menigre onderrigt v n eon Iluwelyk, cen
Geboorte, of Begr nfenis, voorgev llen zints zy de l tfte beer
by den nderen w ren . Dit geuft n nleiding tot bcri .;tneemen
Ilcr gefprek dus
en geeven v n 't geen d gelyks gebeurd is .
voet gekreegen hebbcnde, boort men over den prys v n 't Vee,
Kobrn, I-looi, Stroo, enz . Dit Onderwerp is M st uitgeput,
en words verv ngen door een gefprek over do J gr, \Vcdloopen , en H nen-Gevegten ; omtrent den tyd der Verkiezing
v n P rlementsleden , gee :'t dit eenige nieuwe fiof ; d n lles
dient, om verdrietige uuren
n to vullen, en zouden dezelve
n uwlyl~s op die verveelende wyze omkomen , kw men 'er
nict rusfchen beiden l nge h ien nit de T b kspyp, en een
vcrfrisfenden Drcuk .
Zulks
(") l e <yx. .1slr v 'r Guth ;z zest, in 't lnge'sch, zo veel ls eenGek.
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Zulks k n bet gev l niet weezen in ons Gczelfch p : w nt de
Leden zyn nict gezeten, of her eerfie d t'er beweerd words, 't
moge weezen w t her wil, ftrekt ten onderwerp v ts Gefchilvoering . De w rheid in 't zelve words bevestigd, of ontkend,
met eon hevigheid, die geen oogcnblik verveelens gedoogt .
Zomtyds v ngen deeze_twistgedingen n, n de cerde groete,
en eer ivy gezeten zyn ; zo greetig betoonen ivy ons get eld, op
ons geliefde verm k . W nt, w nneer wy eenige ver ndermg befpeuren, in 't gel d v n een der Leden, en iem nd opmerkt,
d t by 'er zo wel niet uitziet ls gewoonlyk, vestigt zich de n .
d gt v n lien oogenbliklyk op dit onderwerp . I-Iet gefleide words
door zommigen onckend, door nderen verdeedig , cu , n veel
voor. en tegenfpr ke, door de meerderheid bep ld .
Alsd n komt bet n op de hoeveelheid derbefpeurde ver nderinge, en
den rt der kw le, welke men d r uit to dugten beefs, enz . enz.
dit onderg t ecn dergelyk onderzoek, elk betwisc zyn grond voet
by voet . - Welh st komt 'er een nder onderwerp ter W ne,
't geen op dezclfde wyze bepleit en beoordeeld wordt .
Elk Lid is zo zeer ingefp nnen op de beh ndelende z k, d t,
d r in ndere Gezelfch ppen, eeten en drinken h . t houfdverm k opleveren, ivy, veel meet bezorgd om den Geest voldoening to geeven d n her Lich m , dikwyis ons eeten koud l ten
worden, en onze gl zen l ten ft n : op d t'er geene gelegenheid
voorbyglippe, oen ons ndeel in her gefchil to ncemen .
M ur h t onderwerp, 't welk ieder onzct de gut lhgfh; gel-,gcnheid nbiedt, om onze bekw ntheden in her tivyfclen en tivisten ten Loon cc fpreiden, is de Godsdienst . IIieropv llen ivy d,)org us in 't l tst v n den vond, n dot lle ndere voorkomende onderwerpen fgeh ndeld zyn .
Her ergst v n lien is, rnyn Beer! d t w nneer de Godsdienst
op her t pyt komt, 'er n uwlyks iem nd gevonden wordt, die
de post v n verdeediger op zich wil ncemen : w nt ivy zyn lien
lieden v n ddn gevoelen in dit fl k, en teflens lien ibl nnen v n
Fer, die fchroomen jets to zeggen w s ivy niet meenen ; v n bier
neemt niem nd, d n met wederzin, die post op zich .
Nogth ns, om de geestige fl gen, en fchitterende bewyzen, to
hooren die de, minfte onzer op zyn duim heeft, ncemen wy beurt .
lings her op ons, om den Godsdienst to vertfeedigen ; en fchoon
wy onze iv pens niet gebruiken met die v rdigheid en behendtgheid, ls ivy zouden doen, w re her onze beurt om denzelven
tegen to fpreeken, weeren ivy egter, om to toonen, dot ivy niet
onbedreeven zyn in elk deel v n ons geliefkoosd verm k, de
n nv llen, op denzelven ged n, f, in zulker voege, d t ivy den
tegenfl nderen gelegenheid geeven, om geen getinge zegepr l
to beh len .
U this eeu Berigt gegeeven hebbende, v n do n tuur en her
oogmerk oozes Gezelfch ps , z l ik u eenige tier voorn nifle
Leden doen kenuen, die, gelyk ik reeds
nduidde, niet met de
Men .
(,)94
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Menfchen, zo ls men ze doorg ns ontmoet, in eenen r ng
moeten ger ngffhilct worden .
Doch, ft my toe, myn Fleer! d t ik u voor f w rfchuwe,
tegen het vormen v n een ongunflig gevoelen, v n wegens ons
Gezelfch p, nit de pl ts w r wy verg deren . De Wyze 11I nne,
v n Goth m, op het Uith ngbord n de deur , belooven zeker
niet, d t 'er veel wysheid z l gevonden wordeu : m r hoe dik,
wyls pleegt men kunften ryen v n dien ' rt ! Fronti null fides.
Een fchoon uitwendig voorkomen bedekt dikwyls het inwendig
leelyk . En worden, in tegendeel, veelen niet op It ngen mst;
verr st, ls zy onverw gt een goed onth l vinden in een huis,
nziene, weinig beloofde?
't geen, ten uiterlyken
De oorfpronglyke Leden des Gezelfch ps, zegt men, bedienden zich v n deeze flreek, om verwondering to verwekken, ell
de verb sheid v n ieder nieuw Lid grooter to doen w rden .
Door ditUith ngbord to pl tfen, wilden zy, wy twyfelen'erniet
n, zcggeu,d t men, oordeelende uit dit Token by den ing ng,
zou verw gten , om eene foort v n beuzel chtige Pr ters to
vinden, met gee" grooter m te v n wysheid bedeeld , d n de
M nnen sp n Goth m, die fpotwyze beroemd zyn , v n wegens
hunne doordringende fchr nderheid ; m r gy ziet, Heeren, d t
gy deerlyk misleid zyt , en gy ontdekt d t wy 'er hot tegen,
beeld v n opleveren.
Gy zult dit zeker een byzondere wyze v n denken en doeu
keuren ; doch gelieft
to herinneren, d t wy , zo ls ik reeds
gezegd heb, een vreemd foort v n Weezens zyn, die niet den .
ken of doen gelyk ]let Gemeen . Eeuig blyk v n Vernuft et3
Twyfel ry kenmerkt elk woord en d d .
't Is w r, door lieden, die beter ouderrigt w ren , words geo
zegd, d t de flrydigheid, tusfchen het Uith ngbord en de Ge .
ilelteuis v n hetGezelfch p binnens huis, lleen toev lligerwyze
ontfl n is . De Scnilder, wicn, by de eerlle oprigting, bevolen
w s, een nte wUith ngbord to verv rdigen, (w nt ten then tyde
w s de Herbeig bekend , onder hot Uith ngbord v n bet Hoefper, een Uith ngbord geenzins voegende, n eene pl nts, w r
een geleerd Gezelfch p zou verg deren ,) en d r op de zeveu
If"yzen v n Griekenl nd to fchilderen , geene bekw mheid
of kunde hebbend2 , om een zo groot Werk tit re voe •e n ,
pl tfte Dr :e , in flede v n Zeren, M nnen op het Bord, w r
onder hy, met groote Letteren, zette : DE WYZE MANNEN VAN
GOTHAM .

.Dtt Uith ngbord word, door de nieuwlingsopgerigteSocieteit,
ter zyde gezet, en verworpen ; doch, n d t zy hun misnoegen
tegen den Schilder betoond h dden, die ondertusfchen een fpotboef w s, g ve" zy 'er de even gemelde verki ring n n ; en,
volgens hunne doorg nde h ndelwyze , om lles good of
l,E~ d to m ken , ver nderden zy den misfl g des Schilders
in eon kunstgteep, om , zo ls boven is ngedgid , de uietl4ve
Le-
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Leden cen hooger denkbeeld v n hunne fchr nderheid in to
boezemen .
M r, om tot myne beloofde befchryving der Leden te komen . De eerlle pl ts bekleedt de Beer CASSOCK, de Predik nt
v n de St d, een m n vol gcest ; en die, w s by in Oud Griekenl nd gebooren geweest , onder de eerfle Sophisten v n d t
Gewest , eerie,w rdige pl ts zou bekleed hebben . Toen by
zich to Oxfort onthieldt, g l by reeds de eerflelingen v n zyne
bekw mheid, in her redentwisten . Nimmer hoorde by iets beweeren , of by viel 'er op in , en poogde her tegendeel fl nde
to houden . Geordend zynde, kreeg by zyn fl ndpl ts in onze
St d ; een ft ndpl ts, zeer gefchikt, om zyne n tunrlyke
fcherpzinnigheid voor verflumpen to bew ren : w nt . fchoon
de wedde meer d n 30o Ponden Sterlings 's j rs w rdig is ,
k n de Eerw. Rector niet beluiten, n hem meer d m 30 Ponden to geeven , .v rvoor by veel works verrigt , en , met dit
kleine inkomen, moet by eerie Vrouw en vier Kinderen onderhouden. Deeze bekrotnpenheid der omfl ndigheden , v n
den Eerw. CASSOCK , houdt zyne Geestvermogens in eenen beflendigen fl t v n fcherpheid , en by is d rdoor ltoos gereed , om zyne n tuurlyke neiging op to volg-,n , zo d t by,
zelfs in zyne ongelukkigfle oogenblikken, d r op roemr ; en,
w nneer by zyn j mmerlyke met todden omh ngen F milie, en
zyn eigen gel pten M ntel, ziet, gt by zich een grooter M n,
d n de Rector , die hem zo kort boudt . Gy moogt ti verzekerd houden , d t onze twistredenen v n zo veel levendigheid en fcherpheid v n geest geen geringen gl ns ontv ngen ;
lle de Leden merken hem n ls bun Hoofd . Eerie omfl ndigheid, den Eerw . CASSOCK betreffende, moet ik Diet vergeeten to melden ; dewyl dezelve, n r veeier oordeel, hem t t
eere flrekt : n melyk, d r by, w nneer de Godsdienst ten voorwerpe onzer twistende Gefprekken flrekt, fchoon niem nd 'er
iterker bewyzen tegen k n inbrengen , of de zw kke zyde beter
vertoonen, nogth ns voor zyn Kerkelyk gew d zo veel cerbieds
heeft, en teffens voor 's I eftors misnoegen zo zeer vreest,
d t by d n ltoos zwygt , en geen deel neemt in hot gefchil .
I-let is, echter, zeer duidelyk to zien ,
n welke zyde by overbelt . In Twyfel ry , flellen wy llen onzen roetn ; en Twy fel ry en Ongeloof, gy weer her, myn I-leer! zyn lcoos on f.
fcheidb re Gezelliunen geweest .
De n ste in r ng en bekw mbeden, n n din IIeer cASsocrc,
is de Reebtsgeleerde STAMP, een der voorn mlle Wetkundigcrn
in de St d, die, by des Predik nts geneigdheid oru to s'itten, die
v n h rrew rren voegt, ls men bet zo m g noemen . Hy wederfpreckt niet lleen, me r by v rt uit ; inzonderheid, ls bet
con onderwerp is , 't welk eenige betrekking tot de Rechtsge .
leerdheid heeft . D n, zich bedienende v n zyne meerdere kun •
eligheden in d t v k, velt by lles, w t hem tegenil t, neder,
door-
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doorfpelckende zyne bewyzen rykelyk met die w rt l , zo .zeer
in gebruik by de Rechtsgeleerden , en vinnig
nv llende op
zyne tegenft nders . Derwyze, d t by teffens bewondeiing verwekt , en onderwerping fperst. Terwyl ivy _ons over zyne
gro +te t lenten verb zen, vreezen wy hem . Nogth ns zyn wy
'er giootsch op , d t wy een zo groot vernuft .under onze Leden teller , en wy merxen hem n , ls een der iteunpyl ren
v n oils Gezelfch p.
De Heer SARSNET, een Koopm n, volgt, en fchiet m r wei.
nig, zo eenigzins, to kort, by de twee voorg nden in fcherp.
zinnig redentwisten . Niem nd k n zyne bewyzen beer omklee%
den, d n de Heer SARSNET . Gelyk de Zyde, w rin by h ndelt,
zyn ze z gt , fchitterend , en brengen doorg ns overtuiging
puede . Het zou u goed doen, myn Heer! indien gy-hem hoorde
.iem nds Ch r Eter doorftryken, of de Godsdienstbegrippen v n
lle Eeuwen, en v n lle A nh ngen , in een bel chlyk licht ftellen .
Ily dr gt zyne vittende nmerki gen voor, met zulk eene geesnge fpotterny , d t men Diet k n n l ten , 'er genoegen in to
neemetr , fchoon men niet ltoos met hem inftemme . Kw dneetneude lieden , zullen u zeggen , d t bet hem , met deeze
beo fdheden, n beginfelen v n eer en eerlykheid ontbreekt,
en d t by niet kieskeurig v lt, omtrent de w rheid v n 't geen
by zegt , of gter den toonb nk, . of in 't gezelfch p . Wy,
nogth ns , d r niem nd onzer op deeze punten zeer teder
v lt, en nicest gefleld zyn op fcherpzinnig redentwisten, merken
hem n ls een- tv rdig Lid, en fcheppen groot verm k ls by
zyn rol l st floopen .
De l tile onzer Leden, w r v n ik th ns verfl g z l does,
(w tt niyn P pier is byn vol, en de opgegeevene kunnen tot
gcnoegz nie it len flrekken , v n ons geheeie Gezelfch p,) is
IVIr. , GRADUS, de Schoolmeester v n ooze kleine St d : bet uitmiddelpuntigst vernuft, 't welk men immer : ntrof. Men weet
niet, myn Heer! sl t by ooit, in zyn leeven, eenig bewys opg f.
Den Pzrthes •en gelyk, vegt by ltoos, fchoon by zich genoodz kt vindt, de vlugt to kiezen : cene uitfteekende beg fdheid
voor een Lid v n 't GezelJch p der Twyfel ren, w r ieder zich
to hooger cht, n r m te by bet l nger nit k n houden, en, om
zo to fpreelcen , zich dood vegt . Mr . GRADUS heeft meenig
con bekw snen Eno p in de Wereld doen verfchynen .
W nntcr ik v n een beku' men Kn p fpreek , meen ik d r
niede gees Kn p voor den Predikiloel, de Pleitz l of het
Koopk ntoor ; m r een Kn p , bekw m om to zintwisten ;
etwu Ch r cter, 't peen, volgens ons denkbeeld, lleen w rdig is
tngekweel.t to w rden ,
ls 't welk lleen een fchitterenden
n lieden in lle Beroepen . Mr . GRADUS doet ons
gl ns byz ,, t,
de eer n v n onzer Secret ris to weezen , en fchoon by nu d n
eens tegen de T lregelen zondigt, fchryft by onze Refoltuien
met een fr ije h nd .
Ix-
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Yndien 't Been ik u th ss gefchreeven heb, uwe goedkenring
wegdr gt, w rv n uwe pl tzing my ten blyke z l firekken,
z l ik u, misfcliien, in 'c vervolg, eenig berigt l ten toekomen
v n de overige Ch rmers v n het Gezelfch p der T vyf l ren ,
en blyf intusfchen,
UE . D. W. Dieu r
SOPUISTICUS .
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ZYIVEN NAASrEII.

(N r het H ogduitsch )
en L ndm n op een Keurf xisch Dorp,

Grenzen, welken God geene Kinderen, m r wel een zeer
Enzienlyk
vermogen, een fchoon nieuw Huis , welk by zeln de Boheemfche

ve, d r by het timtneren geleerd h d, gebouwd h d, en gocdu
vruchtb re velden, weil nden en hoven gegeven h d, woonde
meet d n een unt v n het Bedehuis f, w ronder zyn Dorpje
behoorde ; d n, by w s evenwel op lle Zon- en Feestd gen ,
ook by de weeklykfche Preekbeurten, benevens nog een nder
oude , hem geheel gelyk zynde , Gods-vereerer, de eerfe en
il tfte, zoo des Zomers ls des Winters, in de Kerk, en hoorde,
v n zyne eerfe jeugd f, Gods woord, met de grootfe onderzoekende opmerkz mheid t hoog chting en eerbied . In berg.
chtige Oorden ., v lt - de fneeuw, door den wind voorcgedreeven, dikwils zoo hoog ls de huizen , en deeze twee CHFUSTUS.
verecrers moestets met zelden met veel moeite d r door w .
den, w nneer zy hunne Kerk zien wilden ; d n niets w s in
fl t om hun to rug cc houden .
Nu, preelue dq~ Predik ut eens, zonder opzigt op byzondere
omf ndigheden , over r . lo n . III : 16 . - i8 . Deze lieveling
Gods hoort, denkt en word buitengemeen geroerd . Op zynen
ve .ren hoogstbezw rlyken Kerkweg, overdenkt by deezeged ne
Leerreden n uwkeurig, op deeze wyze : „ uwBroeder is zoo rm,
„ heeft eene zieke Vronw, veele goede Kinderen, welken nets
• d n werk, en bet vermogen tot cone goede opvoeding, ont .
• breekt. . Gy hebt bet goed der w ereld .
Hoe, w nneer
• gy, om uwen I3roeder en zyn Huisgezin to redden, hem uw
„ befl n overg ft? Gy hebt immers met owe Vrouw nog over .
„ vloedig genoeg, om gerust en gem klyk to leeveu, knot God
• nog redelyk dienen, enz ." Ow kort to p n, hot rvEiltn t
zyner onderzoeking w s dit : myn Broeder z l door my r1r2 ook e.
lukki~ zyn, op d t by God, eenfch plyk wet my , rog wee,- k r;
liefhebben !
Het gefchiedde! Het goede voorneemen wierd gelukkig uitge .
voerd,
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voerd , en de rme, nders verfm gtende , Broeder ; bezittdrV l
fret Broederlyk huis. N een korten tusfehentyd, zeide zyn Pre
dik nt, welke niets wist v n 't Been zyn h rt hen gezegd h d,
tot hem : bet verheugt-my h rtlyk, myn lieve Wend , d t gy u
uwen rmen Broeder, en zyn Huisgezin, erb rmt ; hen in uw huis
opgenomen , en hun uwe eerlyk verkreegene broodwinning gege .
ven hebt
W c beweegt u eigenlyk tot deezen fl p? W s bet
enkel een n tuurlyk medelyden? enz. Neen, zeide by, uwe
Leerrede over de voor my eeuwig gewigtige woorden , Zoo wie
het goed der w ereld heeft , en ziet zynen Breeder gebrek hebi
ben - heeft God zoo n myne ziel gezegend, d t ik bet in
de d d nit liefde tot God, en mynen Z ligm ker JEWS CHRISTUS
ged n heb.
M r w ren d n de , oogrnerken v n deezen M n inded d geheel
redelyk? J ! w nt kort d rop flierf zyn rme, door voor f geg ne , i
nood, fgem tte Broeder. Alles kw m hem nu weer toe, en w t
deed by ? N m by der Kinderen, welke niets bet len konden ,
zyn goed f! Neen ! Hy g f den Zoon zyns Broeders lles over,
en werkte niet lleen met hem , m r zorgde ook voor de Op .
voeding der ndere Broeders en Zusters, zoo goed ls V derlyk,
zood nig, d t ru ook de tweede Zoon door een Huwelyks-ver.
eeniging zyn geluk to gemoet loopt . Deeze edele zielen leeven
nog met h re nu h lf blinde Moeder, hunnen gezonden Weldoener
en zyne gezonde Vrouw, vergenoegd , to vrede, en onder Gods zegen
by elk nderen . Zy rn ken in hun Dorpje, welk ls een P r dys
gelegen is, en uitziet, een w r Godshuis onder m lk nderen nit,
terwyl zy elk nderen onderling fligten , verbeteren en gelukkig
m ken . De goede Gryz rd is nog dezelfde, die by voorheen
w s ; by word t ns flit en treurig, w nneer by ligtzinnigheid omtrent den Godsdienst ziet . Verdient by geen voorbeeld ter n - volging to zyn? MATTH. XXV. 34, en volgg.

C. DJL . . .
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MEN G EL WE R K,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN, EN WEETENSCHAPPEN, IETRFKKELYK .

PROEVB VAN EENE NIEUWE VERKLAARING VAN
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WELKE MEN , ALTHANDS VOLCENDS BET ALGEMEEi7
GEVOELEN DER UITLEGGEREN, E N- EN ANDERMAAL IN DE BRIEVEN VAN PAULUS VINDT .
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t wy , in ftede v n den Bybel onp rtydig to leezen,,
en d ruit onze denkbeclden v n God en Godlyke z ken eeniglyk of to leiden, veel l voor f met zekere begrip
pen over deeze en geene Godgeleerde onderwerpen doortrokken zyn, en g rne lles, w t wy met betrekking tot
zulke leeritukken in de H . S .
ntreffen , met deeze geleerde opv ttingen willen overeenbrengen , hebben ontelb re
verechtfe Verkl ringen v n de duidelykfle Te ten ontegen .
zeglyk bewezen, welke, n d t zy j ren j eeuw,-n clitereen, voor de eenige echte gehouden w ren, vervolgends n
de regelen v n eene gezonde uitlegkunde getoetst en to ligt
bevonden zyn.
I-let k n d n door geen verfl ndig lievhebber der w rheid
gel kt worden , d t men zich, voor l in onz d gcii, beneeritige, om lie, zelvs de verm rdite, Geloofs-punten
by het licht der 1femeliche Openb ring tc onderzoeken ;
211e n men en nh ngen, welke under de Christenen bekend zyn , d rby to vergeeten, opd t men God en niem nd
nders hoore ; het ondericheid tusfche,n de betekenisfen,,
welke de gezegden der H . M nnen w rlyk hebben, en
welke men dikwyls nit onkunde of p rtyzucht , en zonder
eenigen grond,
n hunne woorden gehecht heeft,
n to
wyzen , en dus eindelyk , to ger ken tot die geheel zuivere
en onverv lschte kennis der w rheid, w rmede 5efus en
zyne Apostels beide Jooden en 1-leidenen hebben willen be .
fchenken . I-let Koningryk v n (hris'us, wel verre v n by
zulk eene onderneeming lets to verliezen , vindt d rin het
gereedst middel om lle n cleelen , welke bet voorheen v n
Onkunde ; Bygeloov en B tzucht geleden heeft, to verwinMrN . I?gi . No . 14 .
R r
Dell 7
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nen, en eens ten l tften, voor bet Been bet in w rheid
is, en zyn moet, opentlyk erkend to worden .
Het is zoo, zelvs bet edel rtigst gemoed k n op deeze
wyze mist sten, en is voor lle verkeerde Uitleggingen v n
bet woord des leevens niet beveiligd . lets k n nu een verwerpelyk vooroordeel fchynen, bet welk toch by de uit .
komst w rheid z l bevonden worden . Eene nieuwe verkl ring v n den cen' of nder' Text heeft zich wel eens ,
meer door h re nieuwigheid d n door h re gewisheid,
ngeprezen : en zelden is de geest des meiifchen in die volm kte k lmte, welke tot bet voorkomen v n geduurige misfl ppen onontbeerlyk is .
Doch, beh lven d t bet vermyden v n lle dw ling tot
den kring der ftervelingen niet behoort, en het dw len ,
met de hewustheid v n ons best ged n to hebben, ltyd
zeer verfchoonb r is, heeft elk een ook bet gereedst nmiddel in h nden , orn v n zyne misv ttingen onderricht ep fgeholpen to worden ; bier in beft nde : D t by zyne op .
v ttingen n bet oordeel v n bevoegde Rechteren ondernhoore ; met hunne
werpe ; hunue beflisfzngen leergierig
nmerkingen zyn voordeel doe, en n niets, d n n onverft nd en blinde P rty-zucht, gehoor weigere .
Deeze bedenkingen heb ik voor f gezonden, op d t elk
bet oogpunt kenne , w r uit de volgende verkl ring en
h re gemeenm kin ; moet befchouwd worden . Wel verre
v n dezelve n iem nd, ls onwederlegb r, to willen opn , welke
dringen , voere ik flechts ettelyke bewyzen
h r fchynen n to bevelen, en ik verl nge, d t des kundigen, voor l zulken die in de gewoone Uitlegging een buisengemeen bel ng ftelleR , my , indien ik mis heb, met
befcheidenheid zullen to rechte helpen . Nu ter z ke .
Twee Texten zyn 'er in de Schriften v n P ulur, w rin
de wnorden v n den Apostel : cvr s v€Hpoic Tois px'r?uµ dr:
x l T ts µ pTl u in onze Nederduitfche Vert ling worden
overgezet : doodd (zynde) door de mird den en de zonden . Men
vindtze beiden in bet tweede Hoofdfluk v n den Briev n
de Efefiers, in bet eerfl :e en vyfde vers . Noch eene pl ts
vindt men in den Briev n de Colosfiers, in bet dertiende
vers v n bet tweede lloofdiluk, w r de woorden, v xpouy
8'vTxs Fv TO ;'; 7r p TTwp, 5-J x. T. A. weder vert ld zynde :
Dood zynde in de Misd den, enz .
Deeze uitdrukkingen wyzen ons, volgends onze gewoozle
overzetting, en n r 't gevoelen v n meest lle Uitleggeren,
op den zedelykes j mmerfl t , w rin de Efefiers en de
Co-
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Colosfiers , v66r hunne bekeering tot bet Eu ngelie v ij
Christum , geleevd h dden ; w rin zy door llerlei v lfche
begrippen , fch dclyke grondbeginzelen , onbeteugelb re
h rtstochten en zondige fieblykheden, zood nig beheerscht
wierden, d t zy, uit hoolde v n hunne onbekw mheid tot
nlle zedelyk goed, ls levenloos en door de zonde v n k nt
geholpen , konden ugrmerkt worden .
1k k n niet n l ten nifonds , ls in bet voorbyg n,
op to merken, d t, oflchoon ik deeze menfchen tegen cene
zoo zw re befChuldiging niet k n of wii verdedigen, d r
ik zelve v n het verreg nd Zede-bederv , ten tyde der
Eu ngelie-prediking, 't welk by jooden en Heidenen pl nts
creep, overtuigd bee, de uitdrukkingen echter, met welke
P ulus bier hunne zedely% e w nft ltigheid zon nduiden,
vry zonderling zyn . D t zy dood w ren door de zonde, dit
k n no, ng n : De Zoude wordt meerm ls ls eeneZielemoorderes befchreven . 1\'l r dood to zyn in de misd den,
dit klinkt vry zonderlin en to enftrydig , d r de zonde
juist hun levee en d gelyklchc tydkorting w s . Dit denkn P ulus gebeeld v n dood in de zonde to zyn , is
heel oneigen : fly be1i:hreev integendeel den ll t der onwedergeboorenen beftendig is pen 1;v •en in ds zonde . (*)
En deeze w rneeming is v n veei nbel ng ; d r het
bier de vr g niet is, of men voor deeze uitdrukking : Food
in zonden, eene dr glyke betekenis zou kunnen uitvinden ,
bet welk ik niet ontkcnre ; m r de vr g is bier, w t
met bet g ewoon beloop v n des Apostels denkbeelden en
fpr kni nieren l of niet overeenkome . Eindelyk vr g
ik , wie m g corder gezegd worden , dood to zyn in de
zvetenfc/z ppen , iem nd die op dezelve geheel verzot is,
of die voor l 't gevocl v n derzelver fchoonheid en nuttigheid geheel onv tb r is .
Ook zou ik bier nog kunnen fpreeken v n het llergev rlykst misbruik , bet welk door onbezonnen Yver rs
v n de gewoone verkl ring der opgenoemde fpreekwyze
gem kt wordt , om tegen de verkeerdheid en bet ouvermogen v n lle menfchen nit to v ren , met nitdrukkingen ,
welke, indien zy iets zullen betekenen, c n Gods redelyk
Sebepfel ell zedclykheid, lle vryheid en dus lle ver ntwoordelykheid , de bevncgdheid tot belconing en l1r f,
ontneemen . M r ik wil my v n dit misbruik niet ls
Ben
(*) Rom . VI :

2,

VI I1 :

1^ . 1

Rr

Colosf. 111 : 7 . Tit. III : 3 .
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een bezw r tegen bet gewoon gevoelen bedienen , d v ,
lle, zelvs de zekerfte, grondftellingen , voor dit bederv bloot
liggen . Hetzelve bev t echter eene nieuwe verfchooning
voo- myn onderzoek omtrent den w ren zin v n deeze uitdrukkingen .
Enkele Schrift - uitleggers fcbynen reeds bet nflootelyke
o de gewoone opv tting gevoeld to hebben ; zy geven
v
ten minflen
n de gezegde Spreekwyze eene ndere beduiding, t rdien zy dezelve Diet op de zedeiyke verkeerdheid
v n de Efeficrs en Colosfiers, m r op de j mmerlyke en
ot.vermydelyke gevolgen v n deeze verb stering , t' huis
brengen . Dood to z-yn door of in de misd den zegt, volgends het begrip v n deezen, zoo veel ls : urndw misd den wil
n den dood en de verdoeinenis on_lerhevig to zyn, de
welverdiende flr f der zon len of of to w chten, of reeds
to lyden . (*) Edoch deeze vcrkl ring kom~ my to gedwongen voor , en P ulus zou volgends dezelve to veel
gezegd hebben . De Burgers v n Efefen en Colosfen betr den wet v66r hunne bekeering bet fpoor, het welk ten
verderve leide , m r zy w ren nog Diet met der de d
verdoemd : zelvs zouden zy dien dood Dimmer ondervinden , gelyk de uitkomst geleerd heeft . D n ik behoove op
dit ftuk nu Diet ] nger ftille to ft n : fmmers indien bet uit
myne volgende A nmerkingen blyken z l, d t P ulus zelve
deeze fpreekwyztn in een' geheel nderen ziu gebruil;t
heeft, d n moot de zw kheid v n deeze zoo wet ls v n
de eerstgemelde gewoone Verkl ring v n ieder een erkend
word en .
My n melyk komt bet zeer nneemlyk voor, d t P u.
lus met deeze uitdrukkingen juist bet tegengellelde wit to
kennen geeven , v n bet Been men gemeenlyk vermoedt
N melyk d t de Efeficrs en de Colosfiers der zonde geJtorven, d t zy dood w ren ten opfichte v n de misd den, wyl
zy v n derzelver overheerfchenden invloed, door de gen de
v n God , en door de omhelzing v n bet Eu ngelie der
Z ligheid, verlost w ren, en nu Diet meer, gelyk to vooren, in bet zondigen, hun leven . hun hoofdwerkengewin,
vonden, m r integendeel met .7efus tot een nieuw heilig
en
(*) In then zin hebben de Ileeren Be ufobre en l'Pnf~nt deeze
fpreekwyzen opgenomen ; men zie hunne A nmerkingen op de
reeds genoemde pl tfen, Efes . It . r . en COI . II : 13 . de Heer
Refewitz is op hot zelfde denkbeeld g v llen.
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en Godverheerlykend leven vereenigd w ren . Volgends
deeze opv tting befchryvt P ulus den tegenwoordigen plicht
en heilfl t v n zyne Efefifche en Colosfifche Geloovsgenooten in tegenovcrflelling v n bet Juk, bet welk zy voorheen gedr gen h dden, en welks onheilen zy reeds h dden
leeren kennen : by drukt bun geluk en beflemming uit met
woorden, welke, w nneer men ze in onze beteken s op .
v t, even zoo zinryk en n druklyk ls eigen rtig en ongedwongen zyn . En dit is lreede eene nmerkelyke nbeveeling v n deeze Uitlegging.
Men eischt echter, met recht, d t ik eene Uitlegging, welke v n den gewoonen denktr nt zoo ver of vXkt , welke
zelvs bet heiligdom der oudheid
nt st (*) , en welke
n bet Leerfluk v n der menfchen zedelyke m chtloos .
heid ten goede eon der meestgeroemde fleunzclen ontrukt,
met meerdere, en , nicer rechtllreekfche bewyzen, pooge
goed to m ken . En hiertoe ben ik volv rdig, n d t ik,
ter beteugelin- v n verblindende h rtstochten , met een
woor z l herinnerd hebben , d t bet Leerfluk v n der
menfchen onm cht dezelvde w rde behoudt , l is bet,
d t men k n ntoonen, d t de bewuste fpreekwyzen v n
P ulus met hetzelve niets gemeen hebben . De w rheid
wint ltyd, 't zy men ongeichikte verdedig-middelen,
edelmoedig, v n de h nd wyze, 't zy men 'h re z k op
de rechte wyze bepleite .
i . P ulus heeft zelve de fpreekwyze : vFZpous Fw < ?e7
n dezelvdc
dp. pv'* in then zin gebezigd, dies ik bier
woorden geeve . Fly zegt Jniet llcen in bet zesde Hoofdn de Romeinen in bet tweede vers :
lluk v n den Briev
dtzwss
edl voµev -r ;; ccp pzc , het welk ooze Overzetteis
en net hun lle Schriftuitleggers, vert len : wy, die der zon .
de gejlorven zyn . M r by herh lt, in het elvde vers die
zelvde ged chte metdeezewoorden : o6rw ~r vµF~y oy~i;e~Ae
F uroz; veypoi) ; tkev ev : zy" ~, p ;i , bet wei1 : weder in
onze Vert ling dus is overgezet : Alzoo ook gylieden houdt
bet d r voor, d t gy wel der zonde dood zyn . En ver de
meeste Uitleggers beweeren, d tP ulus in di,: bei,ie Veriert
het oo- heeft, juist op die zelvde oittch tb re bevrydin ;;
v n
(*) Suicerus brengt in zynen T4ej urws EccleT /licus de Ver .
ld ringen v n TheopkyI tus en Photius, Schryveren v n de We .
yende en negcnde Eenwen , by, welke beide reeds net bet ge9
Ivoon gevoelen overeenkomen . Zie Tom, 11 . p g . 39 .
Ik r j

59o

VERKLAARING VAN DE SPI :EEKWYZE,

v n de dienstb rheid der zonde , welke ik mede ondgr
deeze uitdrukking begrepen heb . Te vooren h dden de
Romeinen n r de zonde geluisterd, en zich
n llerlei
zoort v n ondeugden geheel verfl vd , m r,, zedert hunne bekeering tot God door bet Eu ngelie v n Cl ristus, h dden zy deu dienst der zonde verle ten ; zy h dden h r
lle gehoorz mheid plechti ; ontzegd ; zy moesten zich nu
ids dood en onbruikb r vogr de zonde befchouwen , en
d rom tegen h re bekooringen en uitvluchten wet zorgvuldig op hun hoede zyn . lem nd , die do mceite wilt
meetnen, om bet geheel redebeleid v n P ulus in dit en bet
n de
voorg nd IIooi'Llfluk oplettend n r to g n , z l
zekerheid en gep stheid v n deeze opv tting n uwlyks kunnen twyfelen, (*) en nooit k n by op het denkbeeld v l)en, d t P ulus bier n bet geftorven of dood zyn door de
wtisd d ged cht heeft.
Nu vr ge ik elken onp rtydigen, of wy niet to veer
w gen , met elders in de Schriften v n denzelvden Apos.
tel dezelvde uitdrukkingen in een' tegenovergeflelden zin to
neemen , en d rdoor een w ngedr g, een onheil, to verft n,
bet welk P ulus zelve ltyd gewoon is, met geheel n .
dere fpreekwyzen , b . v . n r den vleefche to tiv ndelen, en
n to duiden ? Men z l ten mine
in de zonde to leeven ,
ilen moeten bekeunen , d t men tot Milk een uiterfle
nooit m o; komen, zoo I n ,, 'er m r eenige k ns is, otn
de denkbeelden , welke P ulus gewis op eene ndere
pl tze met deeze uitdrukking verbonden heeft , to behouden .
Men z l mooglyk inbrengen , „ d t de fpreekwyze,
„ welke P ulus Efef. 11 : i , 5 gebezigd heeft, niet vol .
s , komen gelyk is n die, welke wy loom . V1 . i s vinden ;
„ d t tusfchen deeze beiden een zeer wezenlyk order„ fcheid
(*) De Wel Eerw . Heer Sterk heeft, wel is w r . tegen deeze uitlegging eene zw righeid ingebr gt, en heeft d rom door
bet r flemen v n de zonde, vers 2, bet deelgenoodfch p der gelovige Romeinen n den zoendood v n efr s, en r n de d r
door ngehr gte vergiflenis v n zonden, verIt n. Men vindt
deeze uitlesging in eene noot op F um n's Verkl ring v n bee
Niemre Test ment by Rom . VI : 2 . M r beh lven d t deeze
opv tting nict zoo goed ls de gewoone . n bet oogmerk v n
den Apostel vohloet, verheelde ik my , d t de zw righeid,
wi ro o wy h ir verichuldi,;d zyn, door de gegevene omfchryving
v n den zni deezer fpreekwyze reeds is weggenomen .
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fcheid is, en d t dit onderfcheid kl r gene g door
„ den Apostel zelven wordt
ngewezen in de gelyklui„ dende pl tze , Colosf. II : 13 . Alw r by zegt : x t
9, Vfk s v.xpovg BhTUS Fv zois T p=TUµ Ct
cUVE~ zo7rotslQ8
• Quv u?w, bet welk onze Vert lers zeer wet dus hebben
s, overgezet : Ende Hy heeft u , lt gy dood v rt in de
• misd den mede leevendig gem kt met hem : En hieruit
• moet zekerlyk :'e uitdrukking, welke wy Efef . II : x vin• den,
ngevuld en opgehelderd worden . Dood to zyn
• in de misd den, w t k n dit nu nders uduiden, d n
,, door de misd den geheel overm nd , v n lle bekw mheid
• ten goede beroovd , onder de zonde , ls 't w re, be• gr ven to zyn? 'Er is derh lven eene dringend,e nood• z klykheid, om dezelvde uitdrukking in den Briev n
„ de Efefiers geheel nders uit to leggen, d n in then n
,, de Romeinen gefchied w s ."
D r de groote kr cht v n dit bewys ligt in bet voorzetzel (pr-epofitio) iv (in), ntwoorde ik : Ilooreerst, d t
Per ffchriften v n den Briev
n de Colosfiers gevonden
worden, w rin men dit v niet leest, en de uitdrukking
v n P ulus dus geheel dezelvde is ls Efef. II : 1 . e
Rom . VI : i i ; (*) en hierdoor wordt bet vertrouwen ,
bet welk men in dit bewys k n {lellen, veel verminderd .
Ten nderen, outbreekt bet in bet N . T . niet
n pl tzen, w r het voorzetzel iv, of niets betekent, en in de
Vert ling voegz mst words overgetl gen ; of w r bet
zoo vecl to kennen geevt ls erg (jegens) quod ttitet d (zoo veel
n
t,) (j-) en dus zou deeze uitdrukking v n P ulus geheel dezelvde zyn ls Efef. II : en
Rom . VI ; of, indien zy l verfchilden , zou bet onderfcheid hierin befl n, d t de Apostel zyne meening Col .
II : 13 , juist llern uwkeurigst h d ohgegeven. By dit
lles voege ik nog, d t de zw righeid, welke men my
voorwerpt , groot gev r loopt v n meer to bewyzen ,
d n men g rne zoude zien , indien n melyk P ulus Rom .
VI : dezelvde z ken beh ndeld heeft ls Efef. II : en
Col . II : W nt d u zou ik tneenen, recbt to hebben om
to eifchen, d t de eerstgemelde pl ts mede nit de l tfte
99

(*) Men zie de A ntekeningen v n Millius op Col . IT : 13 .
(t) Voorbeelden v n dit zoort vindt been in het Lexicon v n
Schoctgenius, uitgegeveu en vermeerdetd door KrebJus.
Rr 4
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lie verkl rd en
ngevuld wierd, w rdoor cl n de woor,
den Rom . VI : ir, een' zin zouden krygen, w rop geen
verll ndig Uitlegger ooit gev llen is .
. Myn tweede bewys ter fl ving v n myne Uitlegging,
heb ik op bet oogenblik reeds genoemd . Het kornt my
n melyk zeker voor, d t door den Apostel in de drie gemelde Hoofd-deelen (Rom . VI. Efef . II. en Col . II .) dezelvde hoofdz ken wordeu beh ndeld . I) t dit in de beide l tstgenoemde pl tzen gefchiedt, behoeve ik nu niet
to bewyzen, d r elk een zich d rv n verzekerd houdt,
en d rom Efef. Il : i en 5 , en Colosf. II: 13, voor gelykluidende Texten
nziet . M r wie , die met eenige
opmerkz mheid leest, z l in Rom . VI: niet weder dezelyde denkbeelden ontmoeten ? Hier vinden wy cene zeer
fr ie zinfpeeling op den dood en de opwekking v n den Z ;
ligm ker ls een levendig fbeeldzel en kr chtige oorz k,
v n den fkeer, lien de Romeinen tegen de zonde opgcv t h dden, en v n de nieuwigheid des levens, tot welke
zy Du geroepen w ren . Men zie vers 4 en 6 . D n juist
dit zelvde denkbeeld, deeze n druklyke zinfpeeling op den
dood en de opfl ndmg v n Christur vindt men ook Efef. II:
g, 6, en voor l Col . If : I2, 1 3 . De Apostel herinnert
d e Romeinen u hunne voorg nde w nzedelykheid, Rorn .
VI : 6 : en dit zelvde denkbeeld herroept by by de Efefrers nog uitvoeri ;er , Efef. II: 2, 3 . I-let groot oogmerk
v n des Apostels redeneering tot de Romeinen w si, om
hen, door een duidelyk hezef v n hunne voorrechten c
n uwe verbintenis met Christus, tot een' Godvruchtigen
w ndel to beweegen ; men zie vers r, , rt, t3 : en zyne
hedoeling by de Efefiers en Colosfiers w s, om hun, met
bet zelvde gewenscht vruchtgevolg , een duidelyk en verheven denkbeeld v n Gods groote b rmh rtigheid, in .7efus Clirirtus n hun betoond, in to prenten ; zie Efef. II,
4, 7 . lo, en Col . If : 13, 14 . Het zelvde Qnderfcheid,
cindelyk, bet welk P ulus Rom . VI: ii, m kt tusfchen
der zonde dood to zyn en Gode to leven , vindt men ook
Ef,:f. II : 5, tusfchen vExpous vr C Tory W pu TTwu st, en bet
ievendig gem kt zyn met Christus, en Col . 11: 13, tusfchen
bet niede levendig genz kt to zyn met hem, en vexpovs dvr s
fv Tois z pzXTwµ st . Met cen woord, tusfchen deeze drie
voorftellen v n P ulus is, zoo veel ik zie, geen grooter
verfchil to ontdekken , d n 't welk het verfchil v n pergoonen g om(l ndigheden en
nleidingen irl de Voordr gc
v il
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v n dezelvde z ken noodwendig moest veroorz ken . En
hieruit volgt, dunkt my, zeer zeker, d t wy eene groote
onvoorzichtigheid beg n , w nneer wy eene fpreekwyze, welke P -ulus in lle drie gev llen gebruikt heeft, nu
eens in de ddne, d n weder in eene tegenovergeftelde, betekenis neemen ; op de ddne pl ts v n het n l ten der
zonde . en op eene ndere v n bet bukken onder h re
heerfch ppy , verit n ; voor l w nneer de z menh ng v n
des Apostels redeneeringen over l eenerleie opv tting k n
toel ten .
3 . En dit is juist bet derde bewys, w rmede ik myrte gegevene Verkl ring nog z l bevestigen . De gezonde uitle,kunde verbiedt, d t men immer v n de gewoone betekenis der woorden, zonder eene dringende noodz kelykheid , fwyke . Het overtreeden v n dit gebod is
reeds . ontelb re m len, de vruchtb re moeder v n de
verdervlykIte misduidingen geweest, en moet d rom zorgvuklig vermyd worden . Het denkbeeld, bet welk P un de fpreekwyze, w rv n hier geh ndeld wordt,
lus
gewoonlyk verbindt , vinden wy Rom . VI . Dit denkbeeld moet derh lven met den z menh ng v n zyne redeneeringeu , Efef. 11 : en Col . If: geheel onbeft nb r
zyn, of wy zyn verplicht, hetzelve ook bier to behou .
den . M r dit denkbeeld k n met den z menh ng v n
des Apostels voorftel in de beide l tstgenoemde pl tzen, zoo veel ik zie, zeer wel overeen ;ebr gt worden .
P ulus geevt, Efef. II: r , 4, 5 , den toeft nd op , w rin
de Efeliiis door Gods gen de nu verkeerden, en vermelt intusfchen bet deernisw rdig bedryv , w rtncde zy
En u (zegt by)
zich voorheen h dden opgehouden .

die nu der zonden en snisd den dood zyt, in ivelke gy eertyds
gew ndeld hebt , - ons, zegge ik, die nu der inisd den
dood zyn, heeft God levendig gem kt met Christus. Even

n de Colosfenlen Hoofdftuk 11: 13 ,
zoo verh lt by
de g ntfche weld d , w rmede de HisERE hen begen digd h d, in deezer voegen . En by heeft u , die reeds der

misd den en der voorhuid uwes vleefches dood zyt, nzede
levendig gem kt met hem . \V t is dit ntlers, d n 't geen
by tot de Romeinen zegt, Hoofdftuk Vf : ii : Alzoo ook
gylieden houdt hot d rvoor, d t gy wel der zonde dood zyt,
m r Gode levende zyt in Christus 5eefus onzen Heere? 1k

vinde dus geene de minfte noodz kelykheid voor eerie opv >rRr 5
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v tting, welke tusfchen dezelvde redeneeringen eene vol .
ftrekte tegenffrydigheid invoert (*) .
, . De volgende bedenking z l over 't geen P ulur,
volgends myne opg ve, zoo dikwyls zegt, nog een meerder licht verfpreiden .
Het viol zeer in den fm k v ts
P ulur, niet flechts om den ft t der bekeerden tot het
'Lu ngelie tweezins to befchouwen, eensdeels met betrekking tot bet zondefpoor, 't welk zy verl ten h dden,
nderdeels met betrekking tot den heilweg, then zy w .
xen ingefl gen ; m r ook om in de opg ve v n die heuchelyke St tsverwisfeling to zinfpeelen , en op den dood
en de opft nding v n den Z ligm ker, en op de plechtigheden, welke by den Christelyken W terdoop gebruingeh lde pl tzen bevesti3telyk w ren . De beneden
gen dit myn gezegde b rblykelyk (t) . Geen wonder d n,
d t de Apostel in die pl tzen, met wier ontvouwing ik
my tot hiertoe heb opgehouden , v n bet n l ten des
i,w ds, en v n bet betr chten des goeds, eene fizonderlyke melding m kt, d t by 'er v n fpreekt in bewoordingen, welke v n bet ffterven en bet leven onzes Z ligm kers ontieend zyn, en welke tevens de'denkbeelden
v n fterven en weder levendig worden, welke men oudttyds met den Doop verbond, eigen rtig uitdrukten . Met
dus myne Verkl ring to omhelzen, z l men in de beide
pl tzen, Efef. 11: 1, 5, en Col . 11 : 13, d t zelvde gelievkoosd denkbeeld
ntreffen, 't welk P ulur lomme, w r
de gelegenheid zulks toeliete, met de grootlte wysheid wist
to p s to brengen .
Het komt my voor, d t deeze bedenking , n 't geen
reeds ezegd is, zeer veel gewigt byzet . Men z l toch
niet durven ontkennen , d t eene Uitlegging, welke cenig
Scliryver met zich zelven doet overeenitemmen, zeer veel
in h r voordeel heeft .
O Ik k n niet n l ten, met een tvoord, hierby to voegen,
d t Clemens de Alex ndryner de pl nts Efef. II : 5 . ldus geleez-,n
v ' v : Y T . 2 zynde reeds dood, enz . welke
b eefs : 'vi ;
leezing met myne Verkl ring volm kt overeenkomt . Men vindt
deeze leezing by Millius op Efef. 11 : 5 .
(t) Rom . VI : 4 . Efcf. IV : 22-24 . Col . 111 : 9, zo .
Hebr . XII : i .
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nYZONDEtE WAARrEEM1NCEN EN PROEVEN
GMLR1; NT DE KINDERZ[LKTE (*), DOOR C . J . R.
SCHUDLER, Chirurgyn M jor by 't eerJte B tt illon v n het Regiment v n den Heere
Colonel B r. des hill tes .

EENIGE

iettegenft nde de zoo opmerkelyke Verh ndeling v it
wylen den Zeer Geleerden Veer j . j . VAN DEN BOSCH
th ns bet licbt ziet, en lgemecn gem kt is ; zoo hebbe
ik ged gt den oordeelkundigen Leezer, en voorn mlyk den
Konstoefen ren, geen ondienst tc doen,v n cenige byzondere LV rneemingen omtrent de Kinderziekte mede to deed
len ; in well;e eene reeds voor l ng bekende, m r myns
%vcetenns nooit in diervoegen ngewende , Beh ndeling, in
zekci c tydsomfl ndigheden voorkomt .
Eenigen tyd geleeden , l s ik WILL . ALEXANDER'S Geneeskundi c Proeven en W rneemingen , en vond in de vierde
en volgende `V rneeming, over de zweetdryvende Middelen, d t Zyn Edele op 't gebruik v n vericheide d r
toe dienttige Middelen,
n geen zweeten konde komen,
eindelyk refolveerde om een grout ftuk Flenny in kookend
w ter to zoppen, en uitgewrongen (zoo w rm ls by bet
verdr gen konde) om beide de Beenen to leggen ; w rop,
in minder d n vyf minuuten, n deeze flooving, bet tweet
over bet gehccle Lich m uitbr k , en kort d r op
zeer flerk wierd .
Deeze tV rnecming heeft myne oplettendheid g nde gem ekt ; ik d gt v n dezelve den een of nderen tyd gebruik
to n? ken, cu wel voorn mlyk hi bet 3de tydperk v n de
pol keu (vermits ik in de kw d rtige Epidemie, in de Je ren
(*) Men vergelyke hier riede, de A nmerkingen, W rneetningen en Geneeswyze v n een byzonder foort v n Kindcrziekte , medegedeeld door . . . . Med. Dr. (J) ; oin d t de eene
n de ndere geen gering licht byzet ; w nneer men lsd n,
ten
nz :en v n her groote nut, her welk uit eene zod nige
beh ndeling ken verw gt worden, zeer veele redenen ter overtuiging z l vinden .
De L'erz mel r.
(l) Zie Nieu)vc i1 em. V derl. Leit ., Vde Deel, bl . 319. ( 1ENGELW.)
en in dit loope de heel, $le boven, 1-fl, 5d .
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Ten 1788 en 1789, to Schoonhoven, de meeste z g (terven ;
21s w nneer dezelve in zweering' moeten overg n, of
reeds fuppureeren .) En vermits door bet niet opkomen
der Pokpuist>n, of doom bet terugfl n der Pokftoffe , de
grootfte fl gting onder bet Menschdom tot dus verre pl ts
lieeft geh d ; zoo heb ik ged gt, misfchien is bet mooglyk , d t door hetj nwenden v n dit Middel (d t in
zekeren opzigte een B d is) bet welk eene ontfp nnende
on verweekende, dus den wederft nd der huid wegneempde, en door de Flenny teffens eene z gt prikkelende kr gt
heeft , de Pokftoffe n de Peripherie v n 't lich m to lokken (*) . Omtrent zes m nden geleeden , vend ik eene
gelegenheid om cene Proeve v n dit Middel to m ken .
Eerftte Proeve, Een jong Heer ruim zestien J ren
oud , l g n de Voviol 3 confluentes (of z menvloeiende
Pokken) ziek, en vermits Zyn Ed ., v n zyne Jeugd of n,
Scrophuleufe humeuren h d, w s men voor een kw den
uitfl g bedugt ; des niet tegenft nde , zoo ging lles tot
,denl dend g, n de uitbotting, t mlyk wel, uitgenomen,
d t de Pokpuisten (beh lven in bet ngezicht en den h ls)
met eene W re w ter gtige hod'e ngevuld w ren , m r
verre de meesten w ren ledig, en bet hoofd beneffens de
Extremiteiten fterk gezwollen ; tegens den vond v n then
d g w s de koorts zeer fterk , en de Heer Lyder br gt
den n gt onder een- fwisfelend Delirium door ; den volgenden d g h d de P tient v n tyd tot tyd Convulfien , de
zwel(*) l:nzonderheid is zod nig een middel by de Zw rten en
v n bet grootfle nut, w rv n bet volgende ten be,
wyze flrekt . Twee gebroeders Alyflifen wierden, de een v ier
we ken n den nder, door een zelfde zoort v n Kinderziekte
nget st ; de eerfte beftierf her , om d t generh nde zoort v n
inwendig gebruikte uitdryvende- of zweet-middelen vermogend
w res geweest, de Poklloffe n r buiten to dryven, bet oogenblik v n zyn flood br gt de puisren n de opperhuid, vergezeld met een geweldig zweet, m r re l t, om voor hem v n
nut to zyn ; zo dr echter de eerfle verfchynzelen dier boosrtite Ziekte zich by deszelfs Broeder opdeeden, pl tfte men
tdenzelven in een w rm b d , uit een fkookzel v n zernelen, en
-w ter beft nde, en bevogtigde teffens nhoudend de geheele
huid, door middel v n d r in gedoopte Spongien, her gees
v n die gelukkige uitwerking w s, d t 'er een groote menigre
Pokjes zeer gem kkelyk to voorfchyn kw men, en de Ztekte
fpoedig en gelukkig fliep .
1L1yf$ifen

Dc Fcrze mcit ,
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zwelling der leden en v n 't hoofd w s veel minder,
bet vleesch der rmen en beenen w s zeer fl p en (lets
in 't nvoelen , de reuk uit den mond en v n 't geheele
lich m w s zeer c d vereus, de tong droog en ftyf, de
pols klein, irregulier , fuel en h rd , en boven lien vertoonde zib reeds een Stertor of rochelen op de borst . III
dit hoopeloos tydftip , hoewel de Heer Lyder met lle
moo Tyke oplettendheid en kunde, volgens lle regelett
der Geneeskunde tot dus verre beh ndeld w s geworden ;
zoo vond men, volgens myne r dgeeving, goed, om een
k n W ter met even zoo veel zoete Melk to kooken, en
eenige ellen Flenny, d rin gezopt en uitgewrongen zynde,
dezelve den P tient (zoo w rm ls Z . Ed . net verdr gen
kon) om net lyf en beeilen to fl n . Deeze ftooving wierd
om 't uur v n meuws w rm opgelegd .
N verloop v n drie uuren, vond men den P tient beter,
en binnen den tyd v n tw if uuren, w ren de Pustul : met
Etter
ngevuld , de tong vogtig, de Heer Lyder zeer
prefent, en de zwelling der Extremiteiten w s herf'eld .
Men continueerde den n gt en volgenden d g nog met
tie foment tie, en door eene gep ste beh ndeling met den
C n phur et Cort. peruvi n. rubr . opt, &c . wierd de Heer
Lyder volkomen herfteld .
Deeze gelukkig gefl gde Proeve verheugde my ten flerkften ; egter h d ik nog eene twyffeling over , vermits de
Heer Lyder omttent vier uuren n net ppliceeren v n
de Flenny, hoewel veel beter zynde , flerke giften C mpher, volgens de r dgeeving v n den zeer verm rden Heer
COLLIN (*) , lle 2 uuren gebruikte .
De tweede Proeve is gem kt , by bet oudfte ,'ongetje
v n den B tt illons Kleerm ker, Brentonglz, oud zynde
omtrent drie j r , bet zelve kreeg 14 d gen , n d t de
voorg nde W rneeming in 't werk gefteld w s, de op de
n tuurlyke wyze medegedeelde Pokken, en wel Confluentes ; tot den , den d g n de uirbotting , n m net kind
reedlyk wel zyne door my hem toegediende 'Middelen ,
m r n then tyd wilde bet volftrekt niets meer gebrui .
ken ; den 5den w s net zeer onrustig, en den n gt d rop
wierd bet zeer flegt, den Eden d g w res de Pokken flog
zeer l g, en fcheenen g nsch niet to willen opkomen, den
7den
(*) H. J. COLLIN, C mphorm vires five Obferv tiounm circ
morbos Acuros & Chronicos f ct tum . P rs III . Vieuu . 1773 •
p g. loo. C t. XXIIL et feq.
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7den 's morgens w s bet kind zeer gev rlyk , de Pol ketz
w ren nog ls gisteren, eenige ledig, ndere met cene w .
ter gtige itoffe ngevuld , m r de meesten h dden z w r .
to ftippen in h r m dden, de tong w s ftyf, en met geen
mooglykheid kon bet zelve bet minfte ilikken, pier by w s
nog bet zoo n re ls gev rlyke rochelen ook l reets .
Ik ordonneerde dus direct, boven befchrevene, met melk,
w ter, en door de d r in gedoopte Flenny gem kte fo .
ment tie , en h d binnen korten tyd bet geluk , bet kind
nit deezen gev rlyken ft t to redden ; de Pokken kw men
op, vulden zig met Etter
n, en bet kind wierd volko .
men herfteld ; by dit kind heb ik geobferveerd , d t bet
zelve den 2den d g n de uitbotting, dus den 4den n de
pplic tie v n, de Flenny , verfcheide oppervl kkige Abfcesfen , op zyde v n bet femur en den rug, kreeg .
De derde Proeve, heb ik n 't kind v n Mr . Bendels,
Styfzelm ker, een zuigcling v n tien m nden, gem kt ;
betzelve h d in 't
ngezicht veele , egter op de over ge
deelen v n bet Lich m, n proportie, veel minder Pokken ; de kleine Lyder w s den 8ften d g n de uitbotting , door de ftyfheid der tong en bet zwelle v n 't
hoofd, niet meer in it t om de borst to v tteii, en w s
in den voorg nden n gt zoo fle,(;t geweest, d t men d gt d t
hetzelve fterven zoude ; ik vond-het kind, gelyk reets ver .
meld is , in een zeer gev rlyken fl t, d r benevens kw men
'er nu v n tyd tot tyd luiptrekkingen ten voorichyn, en
de Ouders, zoo wel ls de Omft nders, d gten niet d t
bet kind nog eenige uuren zoude in 't leven zyn, vermits
bet reets den gtlten d g w s, en de Pokken niet opkw men , nog zig met Etter nvulden , en zig d r door de
gev rlykfte toev llen vertoonden . Ik verzogt Flenny (m r
kon fpoedsh lven niets d n b i krygen) om dezelve, in
w rme melk en w ter gezopt , om to il n . Hen h lf uur n
d t de fomeut tie ge ppliceerd geworden w s, fliep bet kind
reets zeer gerust, bet welk bet in geen drie d gen en n gten ged n h d ; de Pokken wierden vol Etter, en de Ouders h dden bet genoegen h r kind gered, en eenigen tyd
d rn herlteld, to zien .
TUierde Proeve , den i2den July wierd ik geroeperi by
Pieter Bodden , C nonier in de Comp gnie v n den \Vcl
Ed . Geftr . Heer C pit . Du Pont, zynde oud 27 j r, en
vermits dezelve den Heer Lieut . Noordberg , toes
n de
n tuurlyk medegedeelde Pokken ziek leggende , opp ste ,
en by ze nog niet geh d h d, zoo bleef my geen twytl'el
over,
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ever , volgens de Symptom t to oordeelen , of by zoude
de Pokken krygen : des d gs to voren h d by reeds de
koorts geh d , en den i2den July met Con tus vomendi
opft nde, kreeg by een uur d rn eene vehemente Dy rrhoe ; ik liet hem direst een Vomitif uit de Ipec cu nh
neemen , 't welk verfcheide Vomitus veroorz kte , en
d rn Mucil ginof gebruiken, benevens Clysm t , w rop
de Dy rrhoe verminderde, en zig lles zeer wel fchikte ;
den i 3den kon men reeds Pokken zien , wclke den 14
en i5den zig zeer vermeerderden en conflueerden ; den
6den king by op de pl ts by zeer mooi weer w ndelen,
en gebruikte v n eene mixtuur nit, Puly . ntifp Jin . St ll.
?ij, Are z,6, C mphur. gr. V, Spir. nitr . dine. gtt : XL,
Infuf. flor . S mb . gviij, et Rob . ejiydem ~j . vi . lle uur een
lepel vol ; den 17den z g men, bier en d r, n de Extremiteiten, Petechien , en de r nden der Pokpuisten w ren
p rsch en loodkleurig, hoewel ik geene Acid gebruikte ,
ls zynde zoo wel in dit ls volgeude Tydperk zeer d rtegen ; de Pokken bleeven in denzelfden ft t, en fchoon ik
den Csmpher, beneffens ouden Rhynferi Wyn liet gebruiken , en de gifte v n den C mpher zelfs iterk vermeerderde, zoo wierd de Lyder, v n d g tot d g , zigtb r
zw kker, onrustiger, en den ooden d g, n de uitbotting,
zeer gev rlyk ; ' ls w nneer de koorts zeer hevig het Delirium en de Convulfien fwisfelend zig vertoonden, en by
zelfs zoo wel ls lle de omft nders niet d gten , d t h)p
nog een h lf uur zoude in 't leven blyven ; w nt zyn ngeziclt en de tong w ren ftyf, en een Stertor en Convulliien in een zeer hoogen gr d tegenswoordig en vermeerderd, w rdoor by volftrekt niets nicer fikken kon ; ook
w ren de Extremiteiten ftyf, koud en byn ongevoelig geworden , en de Petechien w ren grooter en menigvuldiger
over 't geheele licli m ; de Pokken w ren meest ledig,
egter eenige met w ter ngevuld, en ndere h dden zw rte
flippen in bet miJden .
In lit voor eene ndoenlyke Ziel zeer kelig en n r ge.
zicbt, w ren de oooenblikken, om den Lyder nog to kunnen
helpen , zeer kostb r , en ik verzogt den Wel Ed . Geftr . Heer
C pit . DuPont , om, in deezen elendigen ft t, de onkosten
to doen, en n den Lyder eenige ellen Flenny of b y to be.
zorgen, 't welk dire& zeer edelmoedig ge ccordeerd, en
met veel fpoed bezorgd, wierJ . W rop de foment tie, nit
kookend w ter en zoete melk bbe1I nde, en de b j dubbeld
OM
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om't Lyf en de Extremiteiten gefl gen wierd, 't welk orn
de twee uuren vernieuwd en trouw gtervolgd w s .
N verloop v n zes uuren, vond ik den Lyder eenigzins
beter, en, n 16 uuren, de Pokken vol Utter ; de koorts
verminderde, het Delirium, de Convulfien bleeven gter,
benevens de ndere Symptom t . Zonderling w s het,
d t de Stertor bet eerst, niet lleen hier, m r ook by de
voorgemelde w rneemingen , v n de toev llen , verminderde .
De P tient kreeg meer d n 4o Abfcesfen, over 't geheele
Lich m , m r voorn mlyk op bet femur, de rmen en
den rug, zekerlyk om d t by meest op die deelen gelegen
heeft . De Abfcesfen wierden geopend en geneezen, en vervolgens de P tient, n omtrent negen weken ziek geweest
to zyn , volkomen herfteld .
VyfdeProeve : De Heer HAsr.EY,Chirurgyn M jor by het
eerfte B tt illon v n Zyne Doorlugtige Hoogheids tweede Re
giment Or nge N sf u, heeft insgelyks, op myn nr den ,
n lvorens C mpher- doeken to vergeefs op de Extremitei .
ten ge ppliceerd to hebben, by een Lyder, die
n de 1/ riolce confluentes ziek l g , en w r lle door de Konst opgegeeven hulpmiddelen vrugtloos w ren, in zulk een gev rlyk tydttip, ls w nneer den negenden d g, n de uitbotting , de Pokpuisten nog ledig , of met w ter
ngevuld
w ren , en doodlyke Symptom t zig reeds vertoonden q
eene Proeve met de Flenny in melk en w ter gezopt , met
een gelukkigen uitfl g gem kt.
Beh lven deeze vyf gelukkig gefl gde W rneeringen ,
n Lyders, in het grootite gev r zig bevindende,
welke
n twee
gem kt zyn, heb ik nog by drie kinderen, ls
Sold ten- , en een Burgerkind , deeze beh ndeling in 't
werk gefteld. By lle drie kinderen w s eene Dy rrhoe
voor f geg n, en geduurende deeze hevige en ongeregelde
ontl stingen, kw men de Pokken voor den d g ; eene n dere Befchryving der Histori Morbi , zoo beknopt ls
mooglyk , z l hier niet ondienftig zyn .
Het kind v n Helflooten , Sold t in de Comp gnie v n
den Heer M jor v n den Enden , oud zynde omtrent nderh lv j r , v n eene extr fterke en gezonde Conftitutie, w s reeds 17 d gen n eenen flerken fg ng, welk
de Ouders oordeelden v n uitkomende t nden veroorz kt
to zyn, en d rom geen hulp zogten ; geduurende deeze
hevige Dy rrhoe kw men de Pokken, en den derden d g
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m de uitbotting wierd ik d rby verzogt ; de koort8 w s he .
vig, de Pokken w ren klein en puntig, en 't Hoofd en Leden
weinig opgezet ; en niet tegentt nde, d t de fg ng den
d g n de uitbotting fterk verminderde , zoo wierd bet
kind zeer zw k ; men dieude hetzelve goeden ouden wyn
toe, m r de Pokken kw men flier op ; de koorts wierd
fterker,' het kind onrustiger, en den 7,len d g, vermits de
Pokken zig niet
nvulden , lies ik de Fle1Iny omfl u ,
m r zonder cenige verligting , gn bet kind ftierv .
Hot Zoontje v n den Sold t Borkie, w s ruim een j r
oud en no- zuigende, en ltoos gezond en zeer voorfpoe .
dig geweest, tot d t hetzelve, gt d gen vuvr d t het de
Pokken kreeg , eene Perke Dy rrhoe h d , w rdoor
het zees verzw kt, en Fgev llen w s . De fg ng hield
n , de Pokken wilden niet omhoog , w ren zeer menigvuldig, klein en puntig, de koorts w s zeer fterk, de zwelling Bering, m r de fg ngen wierden , den zesden d g n
de uitbotting, zw rt , verzeld v n eene C d vereufe reuk,
en doode Wormen ; een Stertor en ftuiptrekkingen krv men
den volgenden n gt nog d rby, en, niet tegen{t nde bet
ppliceeren v n b i in zoete melk en w ter gezopt, ftiersr
hetzelve den 9den d g n de uitbotting.
't'oev llig z g ik eeu kind v n een Burger , w rby
Milit iren in qu rtier l gen , well: kind de z menvloeiende
Pokken h d, en toen ik 'cr by kw m , w s het reeds de
9de d g n de uitbotting , de 6de d t bet Been fg ng
h d, en de ;de v n een
nhoudend Delirium ; bet kind
W s drie J ren oud, en v n zyn geboorte of n zieklyk
geweest ; bet hoofd en de Extremiteiten w ren fterk gezwollen , de tong droop en zw rt , en de pols fuel,
klein en h rd . Verders vern m ik, d t hetzelve cenige
d gen vuvr d t het de Pokkoorts gekreegen , eene fterke
Dy rrboe h d geh d , welke onder de uitbotting plotslings ophield ; ik vond con dik opgedreeven Onderlyf ; en
verordende Clysm t , w rop eene zeer ftinkende en
C d vereufe outl sting vol-de : de Pokpuisten , die niet
ngevuld w ren, en bier en d r zw rte punten h dden , wierden , op 't gebruik v n de foment tie , welke
direct in 't werk gefteld w s geworden, hooger, en hier
en d r cenige met Etrer
ngevuld ; innerlyk wierd de
Cortex peruv . rubr . opt . met C mphor en Spir . Vitr.
gebruikt, eu met de Clysn t gecontinueerd, welke eene
byn onuitft nb re putride m terie deeden ontl sten ;
E r l et kind itierf den i ide d g n de uitbotting .
MENG . 1791 . NO . 14 .
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Om d t by deeze dric kinderen eeue fterke Dy rrhoe
voor fgeg n w s , zoo liebben deeze n:islukte Proeven
my op de volgende ged gten gebr gt ; welke ik, zoo kort
ls mooglyk, bier nog z l mededeelen .
Ik denk, d t, door de nhoudende prikkeling (irrit tie)
en vermeerderde Motus perift lticus , een toevloed v n
vogten n de Inteftin veroorz kt is geworden ; d t
de Pokftoffe toen nog circuleerende, nn de huid, welke
zig in dien tyd fp smodice z men getrokken beyond, zig
d r niet heeft kunnen ontl sten , en volgens Phyfirclie
Wetten, w r de prikkeling het fterkfte w s, to wceies ,
in bet centrum v n 't lich m, of de X7feer nobilior , zig
heeft nedergezet, en ld r Infl mm tien , G ngr :n eu
den dood heeft veroorz kt ; 't welk den Heer DOMINIC .
coT JNNII, in zyn perk, de fedibus V riol rum, Vzen .
nmerkt by 't openen der Lyken gezien
1771 , to regt
to hebben .
En bet is niet vreemd, d t, door eene Meth ft fis eciier
virulente m terie , de lever, de long, en inteftin , enz .
nget st worden, welke l tfte voorn mlyk, door d t
ze zeer fpoedig v n h re n tuurlyke flym , by eeue
l ngduurige Dy rrhoe , beroofd r ken, ligt geinfl mmeerd
worden, en w rop eene G ngr rn en de dood fI)oedig
V n de verpl tzing der Ziekteftof,
kunnen volgen .
zyn wy niet lleen in de Pokken, m r ook in ndere
Ziekten, ten vollen overtuigd ; dierh lven zy my vergund
d t ik uit beide, zoo wel de gelukkig gefl gde, ls mislukte, Proeven, deeze gevolgtrel king m ke .
D t zoo l ng de Pokil ffe of Etter circuleerende is,
dezel* tot de Peripherie v n bet lich m, zoo wel ls
elders, k n gebr gt worden ; dus beg ryp ik d t deeze foment tie , door h re emollierende, ontfp nnende en z gtprikkelende, vermogens, een Affluxus hceft veroorz kt,
en d r door de circuleerende Pokftofffe n buiten is ge .
lokt en gefixeerd geworden, ('t welk de 2de en voorn mlyk de Ode 1V rneeming met h re Abfcesten ten vollen
bewyzen,) eu vermits geene innerlyke declen door eerie
nged n of bedorven w ren,- zoo moesten
Meth ft fis
de Proeven gelukkig, of, in het tegenovergeftelde gev l,
ongelukkig, uitv llen .
By bet opftellen deezer Proeven, welke met lle monglyke oplettendheid gem kt zyn, en welke ik bier mode
x n het oordeel v n deskundigen onderwerpe, hebbe ik
seen
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een ndere bedoeling , d n bet lgeineene welzyn det
l tich ppye to liclpen bevurderen .
Bred , den 14 Nov. 1791 .

WAAI4NEEATINCEN OVER DE E1CENLYK ZOGENAAMDE
NEVELSTURI:N.
1)0ur WILLIAM 1iLt sCfELL,
L. L. D. F. R . S.

I

(Philofophic l Tnzns c`i`ions, Vol .
Te r 1791 . P . 1 .)

for the

n lle de P piereL v n Dr . HEILSCIHELL , tot hiertoe
,~ uirgegeeven, wegens de V ste St rren en de ,eflelteris der Ilemelen, heeic by veronderlteld, d t die St rren , wclke doorg ns .Novel- St rren gen , rnd worden ,
in 't lgemeen Verz melingen v n St rren zyn, op zulk
een ffl nd v n ons vcrwyderd, d t ze niet onderfcheiden zigtb r door ons kunnen befchou vd worden . Deeze
veronderflelling w s ongetwyfeld wel ge ;rond : n rdem l eerie gewoone T elescoop eenige verfchyiizclen v rt
dien
rt in onderfchcide St rren ontbondt , die zich
Nevel gtig
n het bloote oo- opdeeden : op dienzelfden
voet voortg nde, mogt by befluicen, d t beter Telescoopen eenige St rren • hooueu , die, door gewoone Telescoopen bezien, derzelver nevel tigheid behiclden, ls
onderfcheide St rren zouden ver .oonen : en by bevondt
d t zyne Telescoopen in ft t w ren om ge de NevelSt rren, die hy, zints eenige tyd, ontdekt h dt, in fzonderlyke St rren to ortbinden . Allengskens, nogth ns,
begun by Voorwer?en to ontmoeten , die zyne flerkst
vergrootende Telescoopen niet uit onderfcheide St rren
konden m ken : deeze noemde bv, niet weetende w t v n
dezelve to m kei , Pl net ry Nrbul,; of Pl neet - Nevels.
n deeze zonderlinge
Het eerfte gew g, 't wcelk wry
Voorwerpen vinden, is in zyn Vertoog over de Gefteltenis der Ilemelen , P-enl ret in list LX.XV Vol. of the
Tr of I7;5 . Zints dien tyd, heett
;,
ction
Phzlofuplric l ns
1w veele n .',:re buitun`;,:woune verfchvozelen n lief Ditfp nzel w rQeuormerl, migo
n deoze gelyk, ndere v n
eene zeer verfchilleude n tnur . Twee der voorn ntfte
zillion wy hier everneeinen .
Op den e .tielndv : v :iu October 1754 ontdektc hf , Eene
S S !z
22 St r
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• St r v n de 9de grootte, omringd met een melk gtigen
• Nevel v n omtrent drie minuuten over 't kruis . Deeze

„ Nevel gtigheid is zeer zw k, en een weinig uitgebreid,
„ of elliptic l ; de uitgeftrekt'neid niet verre zynde v n den
• Merid n, of cen weinig v n bet Noorden n bet Zui„ den g nde . De h irige Nevel bedekt een kleine St r,
• omtrent een en een h lve minuut ten Noorden v n de
• Nevel gtige St r ; ndere St rren v n gelyke grootte zyn
• geheel vry v n dit verfchynzel op to leveren ."
Dit tekende de Heer HERSCHELL, ten tyde d t by deeze
W rneeming deedt , ls sets om in ged gten to houden,
op : zyn tegenwoordig denkbeeld, de$ betreffende, xi herh lde proefneemingen, komt bier op neder . D t de Nevel gtigheid zeker behoort tot de St r, in bet middenpunt
gelegen ; de kleine St r, die voorkomt ls met den Nevel
overtoogen , heeft 'er , in tegendeel, geene gemeenfch p
ltoos mede ; cene St r zynde , die inkomt tusfchen ons
Pl neetftelzel en de Nevel gtige St r, en d rom zich by
dezelve vertoont, fchoon mogelyk op een onmeetlyken t.
st nd v n dezelve gelegen .
Op den dertienden v n November des J rs 1790, onto
dekte by „ Een llerzeldz mst Vcrfchynzel! to weeten,
• een St r v n omtrent de 8fte grootte, met een zw k
„ lichtgeevenden D mpkring v n eene ronde ged nte, en
omtrent 3 -1 di meter . De St r ft t volni kt in 't mid„ delpunt, en de D mpkring is zo dun, zw k, en over l
„ zo gelyk, d t 'er geen vermoeden k n opryzen, d t de,, zelve uit St rren beft t ; en k n 'er geen twyfel v llen ,
• wegens bet blykb r verb nd tusfchen den D mpkring en
„ de St r . Eene ndere St r, niet veel minder in helder„ heid, en in 't zelfde veld met de bovengemelde , w s
• geheel vry v n dusd nig een vertoon to m ken ."
Deeze foort v n St rren, denkt Dr . HERSCHELL, mogen
eigenlyk Nevel- St rren geheeten worden : n mlyk St rren
omgeeven v n een glinfterende vloeiftoffe , verfchillende
v n 't geen doorg ns licht gen md wordt ; en gevolglyk
v n eene n tuur, ons geheel onbekend . Deeze lichtgeevende
vloeiftofte, denkt by , is niet zo weezenlyk verbonden met
de St r in 't middenpunt , of dezelve k n zonder de St r
beft n ; by denkt verder, in verfcheide uitgeftrekte ftree •
ken d rv n ontdekt to hebben , in veele deelen der
Hemelen, die , llengskens, by elk nder in een vry n uwen omtrek zullen kunnen getrokken worden, en de Pl ,eet-Newels vormen : en d t de Pl neet-Nevels, in een punt
z mengebr gt, een V ste St r zullen vormen .
op-
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OPHELDERENDE AANMERKINGEN OVER DE GEWOONTR
ZENIGER O0STERSCHE VOLKEN , DAT DE VROUWEN
ZICH MET HUNNE OVERLEDENE MANNEN LAATEN
VERBRANDEN ; EN VAN DE WETTEN DIT WREED
GEHRUIK BETREFFENDE : EN LETS OVER GODSDIENSTIGE ZELFMOORDEN IN BET OOSTEN .

len v n toch .
ten door het Oosten , is de gewoonte , d t de
B
Vrouwen zich op de Houtmyt hunner Al nnen l ten
ekend genoeg, uit veelvuldigeReisverh

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verbr nden ; dock de oor1jrong dier gewoonte is met
veel duisterheids omgeeven ; en de \Vetten, des betreffende, zyn eerst onl ngs to onzer kennisfe gekomen :
ten opzigte v n bet een en nder troffen wy, in het
\Verk v n den Heer CHARLES MOORE, nr . A . Rehtor of

nd Vic r of Bougthon Ble n Kent ,
Coxon,
merly Fellow of Trinity Collegie, C mbridge,

nd for-

in den
voorleden J re uitgegeven, Vet volgend4 verfl g n , 't
welk wy gefchikt oordeelden voor ons Mengelwerk.
Dit Werk v n den Ileer MOORE , 't geen uit twee Deelen
i n 4to . befl t , under den tytel v n A full Inquiry
i nto the fubject of Suicide, wordt voor een meesterfluk
ge'houden , en lles to beheizen w t omtrent dit Ond erwerp in de volfle uitgeftrektheid k n gezegd worden ."
*

*

*

*

't Is eene welbekende w rlieid , d t in de oudfle ty .
den , en onder Volken de doisrernisfen v n onkunde en
b rb rschheid niet verre ontkomen , zeer verw rde be'
grippen, fchoon eenige, pl nts h dden, wegens bet beYl n n den dood . N rdem l deeze begrippen niet zeer
vergeestlykt w rm, w s her geenzins to verwonderen, d t
de denkbeelden , gevormd v n Vet tooneel eens toekomenden
befl ns, gehecl overeenflemden met die buns tegenwoordigen leevens ; en d t deeze zeer onkundige en weinig verlichte Vnli ;eo g?en verheevener begrippen konden hebben,
v n een toekomend leeven, d n ls een fl t, w rin zy
lien vernl k huns h rten op rde , in een veel grooter
m te, en nn f:Tebrooken genot, zouden fm ken . 't W s
derh lven, zeer n ttlurlyk to 'vegrypen , d t Vet Been zeer
veel tnegehr gt h dt tot hun genoegen op rde, 't zelfde
moest does in hun toekomend hefl n .

Ss3
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Hieruit ont(1 •o ndt cene lhemeene Gewoonte onder
lle
onverlichte Volken, (en dezelve vindt men nod by lle,
die in hun tl t v n onkunde en duisternis blyven ,) om nict
toe to l ten , d t hunne Vrienden n de ndere Wereld
verhuisden, onvergezeld v n 't geen noodig w s tot hun genoeglyk befl n in deeze : v n hier bet verzorgeu des overleden Wends v n Leeftocht, Kleederen en \V penen, ls
mede v n vcrfcheidenerlei Dieren tot geryf in den nieuwen St t .
M n bet denkbeeld werd verder voortgezet op 't zelfde beginzel , en men begreep , d t die Vrieudcn, die
Bloedverw nten , die Huisgenooten , die 't Incest bemind geweest w ren by den Overledenen, en hun 't nuttigst op
rde, ool: bekw m zouden weezen, om, in een
uder leeven , hunue dienstbetooningen voort to zetten,
en tot zyn geluk mede to werken (*) .
Hieruit volgde een verl ngen en bereidv rdigheid ,
by de meeste gdlegenheden, in de meeste Vrouwen, en
begunfligtfe Sl ven , om vrywillig zich to berooven v n
d t leeven, 't welk nu nutloos op
rde geworden w s,
door bet overlyden v n hun Heer ; dock 't geen hem
v n nut kon weezen , ter pl tze werw rds by w s been
geg n .
"1'er pl tze, w r zulhs niet vrywillig gefchie de, werd
bet
(*) 1e Leer v n do onflerflykheid der Ziele, verkeerd begree .
pen, heeft byk ns by lle Voiken, en door slle eeuwen been,
Vrouwen , Sl ven , Onderd nen en Vrienden
n ezet , om
zich zelven to vermoorden , op d t zy bet voorwerp v n
hunne hoog chting en liefde, in deeze Wereld, in de ndere
mogten ten dienst ll n . Dus w s bet in de West-JndhFn en on .
der de Dcenen, dus is bet no ; in 7 p n, in 411,-, c 5fei-, on op
veelc Were pl tzen . Deeze Gewoonten fpruiren niet zo zeer
rechtflreeks uit de Leer v n de onfterflykheid der Zicle, ls nit
die v n de verryzenisfe des Lich ms ; w ruit zy bet gevolg getrokl,ed hebben, d t, n
den dood, dezelfde Nlensch dezelfde
behoefren , dezelfde gevoelens , dezelfde driften , z l hebben .
Uit dit oolpunt befLhouwd , heeft de Leer v n de onflerflykhcid der Zie :e eeuen verb zenden invloed op her i1-Tenschc',om
n rde n l bet dent beeld eener enkele ver ndcring v n Woonftede nicer bn-n ;;n het bereik is v n 't menschlyk verfl nd, en
gef°chMer 01 11 bt t h rt to ftreelen, d n bet denkheeld eener nien .
WO wyziLing : n:ONTESqUIEU L'EJprit des Loix .
Vol . 11 . Liv.
XXIV . Ch . XIX .
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het doorg ns gevorderd en uitgevoerd door de gewoonte
des L nds ; en het gevolglyk een hofle v n fch nde en
verwyt, niet gereed to zyn, om deeze l tfte fch tting v n
eerbied en pli ;t to bet len .
Uit dit beginzel molten wy met eene zeer groote m te
v n w rfchynlykheid fleiden de gewoonte, d t de Vrouwen zich opofferen
n de Schinimen h rer Egtgenooten- eene opoffering, deels gewillig, deels gedwongen, by
welke eene verfcheidenheid v n plegtigheden h nd grypt,
overcenkomftig met de onderfcheidene gevoelens en Godsdienflige gebruiken der Volken, by welke deeze opoffe
ring gefchiedt . De Offer nde der Indi nen, in die gev llen, w s veel bep lder d n by ndere Volken, beh nde in Llene Vrouw , zonder iets meer . Dit heeft
men toe to fchryven
n hunne Leer der Zielsverhuizing, welk het denkbeeld v n dezelfde begeerten en behoeften in een volgend beft n uitfluit. In Indie werd
ngezien ; en cer behet els cen fink v n Godsdienst
fchouwd ls een weld d voor de Vrouw, die zich liet
verbr nden , d n ls v n eenig nut voor den overledenen .
Doch, 't zy deeze Gewoonte eerst in Indie ontftondt,
en v n d r zich verfpreidde, 't zy de Indi nen dezelve
v n ndere Volken ontleenden, is, op zulk een ffl nd
v n tyd, zo moeilyk ls nutloos to bep len : zo is bet
ook gelegen met bet tydperk, w nneer de gewoonte, om
de Vrouwen to verbr nden, in Indie eenen nv ng genomen hcbbe. No th ns is bet vry kl r, d t zuik eene
gewoonte Been fl nd kon grypen v66r d t de Indi nen
de zuiverheid v n bun oud Geloof en Lzcre uit het oog
verlooren h dden , en zeer verre verv llen w ren v n
hunne bcrocmdhcid wegens kennis en wysheid , of ten
minflen v66r d t hunne Br mins die kennis misbruikten,
om cen onbehoorlyken invloeci to verkiygen op de gemoederen der menigte . Bet ecrfte voorbeeld my bekend v n
eene Vrouw in Indie, die zich met h rcn M n verbr ndde, is ht der Vrouwe v n CETEUS, omtrent twee duizend u re
geleden ; doch d rby wordt
ngetekend,
d t bet, ten lien d ge, gefchiedde , volgens eene zeer
oude Gewoonte, of Wet, diens L nds .
't Gev l drocg A zich, volgens het verh l, in deezer
voege toe . 'l:r ontltoudt tusfehen de twee Vrouwen v n
een I7di
nfchen Oflicier , cry, i f:us gehc,:ten, in den fl g
Ss
ge-
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gefneuveld , (*) een hevigen twist wie v n beiden bet
ondericheidend voorregt zou genieten, om op de Houtmyt h rs Egtgenoots verbr nd to worden . De eene
br gt h r vroegere Huwelyksliefde in 't midden, de m
tier wierp de zw ngerheid h rer Medediugfter tegen, en
d t zy, overecnkomftig met de Wetten, h r kind, nevens
2ich zelven, niet mogt verdoen . De reden, door de jongfle der Vrouwen bygebr gt, woog over, en de oudfle
vertrok met lle kentekenen v n kleinmoedigheid en vertwyfeldheid, ls of zy zich fchuldig gem kt h dt
n
cenig groot misdryf.
M r de ndere , vrolyk over
de beh lde zegepr l , n derde de Houtmyt, omkr nst
Zy werd
met bloemen en gedoscht in Bruidsgew d .
geleid door h re n ste Bloedverw nten , die Lofz ngen
tot eer h rer deugden
nhieven . Hierop verdeelde zy
de cier den h rer kleeding, die zeer ryk en met veel
Edelgefleente bezet w s, onder den kring h rer omringende \'riendinnen . Het l tst v rwel gezegd hebbende,
herd zy door h r eigen Broeder op den Houtil pel gebr gt, en eindigde, in dier voege, heldh ftig h r leeven
on der de toejuichingen cener ontelb re menigte nfchou .
weren . Al het Krygsvolk trok driem len, in voile W penrustin , rondsom de Iloutmyt, terw 1 de br ndfloffen
2 ngingen, en zy, bet Lyk h rs overleden M ns omhelzende, betoonee geen vrecs of fchrik op bet nn dcren
tier vl tninen . Zv verwekte bet medelyden v n cenige
Tuekykers ; terwyl nderen zich niet genoeg d gten to
kunnen uitl ten in den lof h rer kloekmoedigheid ; doch
eenigen der Grieken, d r tegenwoordig, verfm dden dit
Bedryf ls b rb rsch en ontmenscht .
De Wetten deezer zonderlinge Gewoonte vermeldende,
p t de Heere niooRE voort . In den J re MDCCLXXIII
lw m, op 't verzoek en de nmoediging v n deu Veer
3IASTINGS, een
nt l v n geleerde Br minen z men op
liet Fort Willi m, in Beng le, om een Wetboek op to
ilellen , nit het geen zy konden verz melen v n hunZy voltooiden 't zelve in den J mte oude Wetten .
re
(*) Deeze fhyd vie] voor tusfchen ANT'GONUS en EUMENES,
i by de Tigris, en eenigen tyd n den do,Od v n r .Ex NDEx
-l EN GROOTLN ; en bet volgend verh l is bet hoofdz klyke v in,
't Been wy ntreflen by iplono cs sic . Lib, XIX,
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re MDCCLXXV, en zetten bet, nit bet oorfpronglyke
De Gener l HAS'h ncrit , in de Perfifche t l over.
n den Heer
T INGS hev l de Vert ling nit bet Perfisch
IIALHED ; 't Werk werd f~ed n, en to Londen, in 't J r
MDCCLXXVII , gedrukt, onder den tytel : A Code of
Gentoo L ws, or Ordin tions of the Pundits. (*) De oudheid
deezer Wetten klimt zeer hoog op, en k n met geene zekerheid bep ld worden . In bet XXfle Hoofdfluk . Over
't geen de Yrouwen betreft, luidt de pl ts, v n de verbr nding fpreekende, , Het voegt eene Vrouwe , n den dood
„ h rs Egtgenoots, zich in 't vuur met zyn Lyk to ver,, br nden . Ell.e Vrouw, die zich dus l t verbr nden,
„ z l in het P r dys met li ren Egtgenoot blyven eene
• menigte v n J ren . K n zy niet tot verbr nden beflui• ten, d n moet zy eene onfchendb re kuischheid bew „ ren ; blyft zy ltoos kuisch, d n g t zy n bet P r „ dys ; bew rt zy h re kuischhcid niet, zy p t n de
• Hel ." Dit fchynt de oorfpronglyke Wet, volgens welke
het verbr nden niet geheel gedwongen gefchiedt, en ook
Diet geheel vrywillig . Het voegt eene Vrouw, dit wil zeggen, bet is eene d d, h r p sfende, en n welker vol .
brenging eene groote belooning gehegt is ; m r, indien
vrouwlyke zw kheid en befchroomdheid zo zeer de overh nd liebben, d t eene Vrouwe niet verbr nd konne worden, k n men bet egter niet met flilzwyge voorby treeden ; zy moet d n eene ndere voorw rde volbrengen, om
geregtigd to weezen tot een toekomend geluk ; zy moet eene
Dit fchynt de eenigile
onbevlekte kuischheid bew ren .
voorw rde to zyn, ingev lle v n weigering ; en de ezc
volbr gt wordende, h dt de in 't leeven biyvende Vrouw
Been vrees to hebben , d t bet h r Ch r eler jets in 't
minfle zou bevlekken.
Volgens iioLWELL en HALHED heeft men deeze eenvot,,digheid der oude Wet met verfcheide byvoegzelen, in l teren tyd, vermeerderd . 'Er is bep ld, d t een .: zw ngere
Vrouw niet k n verbr nd worden : dewyl zy geen regt
heeft om den dood h rs kinds n den li ren to lie-ten ;
zy z l desgelyks de verbr nding niet onderg n, indien de
M n op een grooten ffl nd v n zyne Vrouwe'geflorven is,
of zy moest v n hem kunnen krygen zyn Tulb nd of Gordel,
(*) Pundits zyn Gentoo Regtsgeleerden
tninen, die 11Qen de Sh ncrit t l verfl n .
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del, otn dien op de Houtmyt to brengen ; de eerfle keuze
om verbr nd to mogen worden , komt
n de eerile
Vrouwe toe , (w nt by de Indi nen is de veelwyvery
in zw ng) by dier weigering komt de keuze
n de
tweede : het
ntwoord moet in vier en twintig uuren ,
en niet eerder, gegeeven worden ; op d t men geen voordeel trekke v n de eerfle vl gen der droefenisfe : de
keuze dins ged n zynde v n verbr nden of ltoosduurende
kuischheid, k n men niet weder to rugge . Zomtyds weigert de eerfle Vrouw, en de tweede onderg t de verndere tyden weigeren zy het beiden ; het
br nding ; op
ergfle gevolg deezer weigeringe is, heden ten d ge, d t
zy onder het fch ndelyk verwyt liggen, v n in gebreke
to blyven omtrent hunne eigene eer en zuivering, en v n
het geluk hunner F milie niet to bevorderen .
't Gebeurt menigwerf, d t, indien de eerfle Vrouwe kinderloos is, en de tweede kinderen heeft, de l tfte eisch
tn kt op de vcrbr uding boven de eerfte ; ten einde zulks
gelegenheid fchenke tot het bevorderen v n h re Kinderen : w rt zod nige Kinderen worden edeler gerekend,
nzienlyken ten Huwelyk verzogt door de rykflen en
flen v n hun R ng , en fl n den meesten k ns om in
ngenomen .
een hooger R ng to worden
't G t v st, d t de Br niinen zich lle moeite geeven,
otn de Vrouwcn (w rom zy dus h ndelen, weeten zy zelve best,) de hooglle denkbeelden v n room en eere in to
boezemen, to heh len door de vrywil!ige Opofering ; d t
zy deeze vroegtvds leeren zulk eene gelegenheid v n ftern to grypen , ls een bvzondere zeven , die h r onven
ni-ldelvk z l overvoeren in de hoogfte Boboon, of fpheeren
v n zuivering, zonder door tusfchen beide komende to
tt oeten been g
n . ( ;`) In deezer voege, door h re Priesters,
De Br mineo tellen veertien (IIOLWELL zegt vyftien) Bo• boons of Spheeren ; zeven beneden eu zeven hoven de A rde,

•

(die ook een der Spheeren uitm kt .) Do zeven beneden de
., A rde zyn bewoond door Serpenten, d ,! zes boven de A rde
• zyn zo vccle P r dyfen tot hot ontv n„en der zod nigen,
• die verdienen v n de beneden A rde verheeven to worden . De
• hoof fle v n lle do Spheeren words Stfttee g(n md, en is de
• verhlyfpl ts v n BRIHMA, en diens byzondere Gunftelingen .
• Dit is do verb! yfp!wits, beflemd voor de lyl nnen, die nooit
• eene v lscl,heid gefprooken hebben , en voor Vrouwen die vry
• willig zich nevens h re Egtgenooren lieten verbr nden. HAL„ HED's, Pi ~ f cc to Code of Jeotoo L x,%"
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v n de vroegfre j ren f, opgetoogen in bet geestdryvend begrip, v n eenen dood zo voordeelig en eerlyk
voor zic'izclven en h re gezinnen, is bet niet to bevreemden, d t zo veele Indi nfche Vrouwen, v n onheuchelyke
tyden of , h rtlyk begeerd en kloekmoedig onderg n
hebben deeze vuurproeve, en tot deczen cl p, d rin volh rden . Een Christen ~M rtel r k n gecn sneer vertrouwen hebben op zyn Geloof en op zyn GoD, ls by eene
ongervihige Opoffering v n zich zelven doet op den Houtft pel, d n eene Zndi nfche Vrouw vertrouwt op d t beginzel h rs A nh ngs , 't welk h r bemoedigt om vrywil .
lig deezen geweldigen en pynlyken dood to lyden . Bygeloof en Geestdryvery kutmen in meer verlichte L nden zeer
verre g n, en zelfs tot de overg ve des leevens, ls Opvoeding , Volksvooroordcel of Godsdienftige Geestdrift
mede werkcn . L t d u de E srop Jche Jull'rouw, die bet
mogelyk dunkt h r overleden Egrgenoot to kunnen overleeven , geen to h stig cene veroordeeling vellLn over bet
gedr g v n h re Uetrtoo-Zwter : en ikel om d t de l tfte
zorgvuldig is n re
.- d den met h re beginzelen to
h
doen overeenfletnmen .
In B . n ris, w r men eene foort v n Gentoo- Univerfiteit vindt, n de oevers v n de G nges, zeer beroemd wegens de he*' :ligheid v n dernelver Leden, is nog een School
v n oude Br-wni en of Gyrrmofophiften, die zich op de Sh zcrit, of Heilige t l, v~orir oe oudile in bet Oosten gehouden, toeleggen . Zy verkl ren (dock ileen by hunne Ingewyden,) d t de Algoiisbeelden eukel ingevoerd zyn orn
de nd „t des Gemeens , door zigtb re ed nteu , zynde
llec zinnebweldden v n de Oppergodheid , to trekken .
Nogtir ns zette i zy, orn verfcheidene redenen, bet gros
eles Voiks o n om do hoogile nbidding to betooncn, - u
die gc~irn ;itlykc lleeidtenisien, (*) en dringen op bet toebrengen v n de onderfcheidenfte eerbetooning , om bun
leeven your de Dceiden b nner Goden op re offeren . Ingevolge hierv n hukt meenig cen Godsdienflig Geestdryver , op zekere heestd gen, zich in bet fl-of op de nn deters,

(*) Veele SeCcn der Gentoos doen zich zelven de grootfle
lich msfmerten n, en wyen zich den dood toe met de hevigfie
foiteringen, ter ecre v n bun Godddienst en Wetten . Getuigen
cle B ni nen en uderen .
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Bering v n den Afgod Y ggern ut (*), en ftneekt, met
uitgebreide rmen, „ d t bet .7 ggern ut beh ge, to
• gedoogen, B t by in ftukken vermorfeld moge worden
• order de r deren v n zyn W gezi!" Tndien bet gebeure,
d t iem nd dus gedood worde , verbr ndt men zyn Lich m,
en bew rt zyne sfche ls een heilig overblyfzel . M r
deeze diepvernederende
nbidding v n hunne Afgoden,
zelfs tot bet pleegen v n Zelfmoord voor derzelver ingebeelde Eer, is, by een gereeden overg ng, door middel v n
Godsdienftigen invloed en bygeloof, genoeg om dezelve v n
den Afgod tot den Opperpriester to doen overg n . W nt
TAVERNIER verh lt (volgens de
ntekening v n VOLTAIRE) „ hoe by ooggetuigen w ste Agr , een der Hoofd .
„ fteden v n lndie, d t, w nneer 'er een groot Br min ftierf,
„ eenKbopm n, die l ngen tyd ls zyn Leerling onder hem
„ zich geoefend h dt, n de Holl ndfche F &ory kw m,
„ om zyn Rekening to fluiten, dewyl by befloten h lt,
„ zyn grooten Meester in de ndere Wereld to voigen : en
„ ingevolge hierv n zith flood hongerde , ond nks lle
„ middelen, die men nwendde om hem v n dit zimielooi
• voorneetrlen of to brengen ."
Guil c r , eene verm rde St d op de Indifche Grenzen, is byzonder wegens een Jubel-Feest, 't welk 'er om
de tw lf J ren gevierd wordt . Op den morgen v n den
Fecstd g beklimt de R j v n de St d, die Vorst en Opperpriester t,ffens is , een opgcfl gen The ter, en , ziclt
s, kt uit`gekleed hebbende, wordt by door zyne Dien ren
rew sfcben . Hierop doet by een Redenvoering voor bet
Volk ; hun zeggende, d t by zichzelven ls een vrywillig
O;:er n de Goden z l offeren . 1let Volk heft een lofn , ls de R j een fcherp mes neemt, en ltukjes
C lm
v n zyn vltesch ffnydt, die den Afgoden
nbiedt, en de
PlegZie

HOLWET L's Account of Gentoo F sts
nd Festiv ls : vor;St te of R tios f otn TRnvERrcL .R,) en Colucr s Gener l
Dh'!o :. ry, t the IJ%ord 1 rting , now Bs n ger, en de Schryvers
ngeh ld . feegern ut is dezelfde met Bsstno of
door hem

.r%u

E

yistnorr . Men wil d t zyn Hoofdtempel in het L ndfch p Ortx
gevcr.den, en door vyf honderct Prtesters bediend, wordt. De
Eeeldtenis, die men 's J rlyks in een ommeg ng ronddr gt, is
een onnregelm tige pyr miedswyze zw rte Steen, tusfchen de
vie r en vi f honderd ponden zw r : twee fchoone Di m nten, digt
n 't boven einde , verbeelJen de oogen ; de ueus c mond
worden door roode vermilioen-fireepen 'igeduid .
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Plegtigheid eindigt met zich zelven den h ls of to fnyden .
- Hoe verfchriklyk deeze Plegtigheid ons ook mope
voorkomen , treft men ndere nog verfchriklyker in dot
n . Eenige Overgodsdieniligen , in
zelfde L ndfch p
deezen oord, g n met elk nder, om de beroemd1le Tempels to bezoeken ; en voor de Alt ren fl nde , fnyden
zy hun vleesch by flukjes f, onder bet uitboezcmen deezer woorden, „ Zo kwel ik my zelven voor de z k v n
„ myn God !" 'V nneer zy de pyn niet l nger kunnen
uith rden, zeggen zy, „ Uit Liefde tot u, o myn God,
„ offer ik my zelven tot cone
ngen me Ofl'er nde ! "
w rop zy zich zelven doorileeken . Onmiddelyk d rop
worden hunne Lich men verbr nd . Deeze kostb re
sfche wordt door de Priesters, tot een hoogen prys,
n
bet bedroogen Volk verkogt , d t dezelve
nmerkt ls
een behoedmiddel tegen lle foorten v n kw len C*) .
Ten opzigte v n deezen Aji tifclien Zelfmoord, mogen
wy eene lgemeene
nmerkiug m ken ; d t bet ltoos
prysw rdig moet gerekend worden nit beginzel to b ndelen , fchoon men beviudt d t dit beginzel eene groove
dw ling zy . W nt welke reden w y ook hebben mogen
om deeze of dusd nige Grondbeginzelen der Indi nfche
Wysbegeerte to veroordeelen, hebben wy, nogth ns, geene
vryheid om de zod nigen to befchuldigen , wier leeven
met hun geloof overeenflemt . Schoon, derli lven, heden
ten d p, eene Indi nfche Vrouw zich met h ren M n l t
verbr nden, en eene oude fgeleefde Gentoo, n de oevers
v n de G nges nedergelegd worde , en een Y p nneefer
zich verdrinke ter eere v n Amid , k n 'er meer loflyks
d n l kensw rdig in zulk een bedryf weezen .
M r
men bedenke bier by , d t welk eene vergoelyking men
ook geeve
n die bedryven v n den Afi tifchen Heiden,
de meer verlichte Europe n geen gebruik konne m ken
v n zulk eene toegeeflykheid, om zich ooit v n bet leeven to berooven , zonder zich ten hoogilen l kb r en
ftr fw rdig n to flellen ; en d t, in beide de gev llen,
om dezelfde reden : d t 'er eene Bef nb rheid moet wee .
zen tusfchen Beginzel en Bedryf.

(*) Religious Cerc,nonies , &
C rn te &c .
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LANDVERCLYF EN HUISLYK LEEVEN

1 ERIGT VAN BET LANDVERBLYF EN HUISLYK LEEVEN DES
GROOTEN GENERAALS GEORGE WASHINGTON , EN ZYN
VERLAATEN VAN 'T ZELVE OM RET VOORZITTEkSCHAP DER VEREENIGDE STAATEN VAN AMERICA

TE BEKLEEDEN .

„ De Heer BRISSOT , door de Vereenigde St

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

ten v n
Americ reizende , geeft v n bet L ndverblyf
v n den Americ nfchen CINCINNATUS , den Gener il VASHINGTON , en dicns Huislyk leven, 't volgend .
merkw rdig berigt ; 't welk blykt gefchreeven to zyn
vu6r d t die onvergelyklyk, groote M n, tot bet Voorzitterfch p verkoozen wverd by de St ten , die,
n
zyn beleid en d pperheid, eene l ng betwiste On fh ngelykheid, grootendeels, hebben d nk to weeten . lit
z l, gep rd met een berigt v n zyn overg ng uit het
L nd- tot het St tsm ns leeven , Been onbeh gelyk
ftukje , zo wy vertrouwell , voor onze Leezers uitm ken ."

Op bet oogenblik d t ik to Alex ndri kw m , br ndde
ik v n ongeduld om n Mount Vernon, bet lehoone L ndverblyf des Gener ls WASHINGTON , tw lf mylen l ger
de Rivier of gelegen , to trekken .
Derw rds reizende g t men door veel bosch ; en twee
hoogten overgetrokken zynde , ontdekt men bet Huis, 't
welk fr i is , fchoon eenvoudig en bev llig v n ligging .
Voor 't zelve ontmoet men een nette l n ;
n de eene
zyde zyn St llingen voor de P rden en 't Vee ;
n de
ndere zyde een Or njerie, en Gebouwen, w riu de Negers werken . Op een foort v n voorplein words veelerlei
Gevogelte gehouden . Het Huis ziet op de Rivier Potowm c , en heeft een llerheerlykst uitzigt . A n den k nt
n die Rivier heeft bet een breeden en hoogen overwelfden g ng. Het Huis is wel ngelegd en vol gem l ken :
en v n buiten bedekt met eene foort v n vernis, 't welk
bet Gebouw byk n, ondoordringb r voor den rcgen m kt .
't W s vond w nneer de Generit l WASHINGTON t'lluis
kw m, vermoeid v n een reis door zyue L ndeoederen,
w r by een nieuwen wenl g. l\lenigm l heeft men
hero by CINCINNATUS vergeleeken , en die vergelyking is
zeer
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zeer juist . De `Vereldwvd-beroemde Veldheer is tegenwoordig niet meer d n een L ndbouwer, Reeds bezig met
bet beltuur v n zyn L ndgoed, met bet verbeteren zyner
Gronden, en bet bouwen v n Schuuren . Ily toonde my
cen nog onvoltooide, een groot gev rte, omtrent honderd
voeten L ng ~n nog meer voeten breed, gefchikt um Koorn
en ndere Veldgew sfen to bergen . Ro dsom dezelve
zyn St llen voor 't Vee, P rden, en Ezels ; de voortzetting v n welk l tst gefl cht, in (lit L nd oubekend , by
tr gt to bevorderen . Het pl n des Gebouws is met zo
veel oordeels ontworpen, d t een m n , zonddr eenig gev r , de Ruiven in korten tyd met Hooi en nder lee .
vensonderhoud voor de Beesten k n vullen . De Gener l verh lde my dit gebouwd to hebben, n r een ont .
werp, hem overgezonden door den beroemde t &„gelfclzen
L ndbouwer ARTHUR YOUNG ; doch w rin by verfcheidc
ver oderingen gem kt h d . Het Gebouw is v n geb kken Ileen, d r verv rdigd, en elk gedeelte v n 't zelve,,
uitgezonderd de d kfp nten en dekdeelen, welke hy, uit
gebrek n tyd, h dt moeten koopen, w s op zyn eigen
L udgoederen gegroeid . Het kostte hem niet boven de
drie honderd Ponden . In Fr nkryk zou bet meet d n
8o,ooo Livres [3,333 Pondenj gekost hebben . Het verv rdigen v n zulke voorr dpl tzeii w s w t nieuws in
hirginie .
Zyne P rden , Ezels en Muilezels weidden in de omliggende velden . Hy berigtte ons ten oogmerke to hei ben, om in zyn L nd een voorbeeld to geeven v n kunstweidl nden , zo zeldz m in 't zelve , en nogth ns zo
noodz klyk : dewyl het Vee dikwyls in den Winter gebrek
n voeder heeft .
Hy h dt een fchoone P rden-Stoetery, 't welk bet r s v n goede P rden in 't l nd
k n doen in fund blyven, en toonde ons twee fyne Ezels,
v n M lt en Sp nje fkomflig.
Zyn drie honderd Negers leefden in houten-huizen,
verflrooid over zyn L ndgoed, 't welk hier omtrent tien
duizend Acres befl t .
De Colonel HUMPRE S , die
by hem ls Secret ris woont, verzekerde my , d t WASHrNGTON's L ndgoederen, op onderfcheide pl tzen geiegen , meer d n tweem l honderd duizend Acres bedr gen .
De Gener l b dt uit Engel nd een door en
dour kundig L ndbouwer met diens Huisgezin l teu overknmen, en deezen n 't hoofd der verrtgtingen des L ndbouws gefkeld .
Al-
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Alles in het Huis v n WASHINGTON is eenvoudig. •--.
Zyne T fel w s wel voorzien ; doch zonder iets d t n r
pr gt geleek . Mevrouw WASHINGTON houdt bet oog op
lles, w t bet Huishouden betreft, gefl gen, en voegt, by
de hoed nigheden v n eene uitfteekende L ndm n's Vrouwe, die eenvoudige deftigheid, welke p st n eene Vrouwe , wier Egtgenoot den hoogften ft nd bekleed heeft.
Met dit lles p rt zy die z gt rtigheid en oplettenheid.
voor vreemdelingen , welke G stvryheid zo
ngen m
m kt. Dezelfde hoed nigheden bezit h re beminnelyke
Nigt, wier gezondheid, ongelukkig, zeer w nkel is .
Gy hebt gehoord d t ik den Heer CHASTILLUx berispte,
d t by to veel vernufts betoond h dt in bet Portr it v n
then Gener l gegeeven . Een gekunfleld Portr it v n een
ongekunfteld M n loopt geheel buiten bet ch r der . De
goedh rtigheid des Gener ls flr lt uit zyne oogen . Zy
hebben niet l nger d t voor, 't welk zyne Officieren d rin befpeurden, toen by n de fpitze zyns Legers flondt ;
doch onder bet onderhoud kl ren zy op . In 's M ns
gel d zyn geese flerk fpreekende trekken, to welker oorz ke bet rnoeilyk v lt hem to treffen : w rom ook weinige der v n hem gem kte Afbeeldzels gelyken . Alle
zyne ntwoordeu ontdekken Gezond Verft nd , eene uitfteekende m te v n Voorzigtigheid , en een -root \-V ntrouwen op zich zelven ; doch teffens eene onver nderlyke
St ndv stigheid , ls by eenm l eene zyde gekoozen heeft.
Zyne Zedigheid k n niet n l ten eenen Fr nsm n hoogst
to verwonderen . fly fpreekt v n den Americ nfchen Oor.
log ls of by 'er het beleid niet over gevoerd hebbe ; en v n
zyne Overwinningen , met eene bed rdheid , w r mede
geen vreemdeling dezelve k n vermelden . Ik z g hem trimmer in drift gloeijen, of fwyken v n die Bed rdheid here
zo n tuurlyk eigen , d n w nneer by zich over den tegenwoordigen toeft nd v n Americ uitliet . De verdeeldheden, welke [toes] in zyn V derl nd pl ts, greepen verfcheurden zyne Ziel . Hy voelt de noodz klykheid om
lle de Vrienden der Vryheid rondsom een middelpunt
z men to brengen , en om klem n bet St tsbeftuur by
to zetten . Nog is by gereed om die rust, welke zyn Geluk
uitm kt , n zyn V derl nd op to otferen . „ Geluk," zeide
by onder nderen tegen my, „ Geluk befl t niet in Groot„ heid, en is in bet gewoel des Leevens niet to zoeken ! "
Deeze Wysgeer w s derm te doordrongen v n de w rheid dier flellinge, d t by, v n bet oogenblik d t by zich
het
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i et gewoel der Wereld op zyne L ndgoederen onttrok ,
lle St tkundige verbintenisfen fbr k, en fft nd deedt
v n lle Bedieningen in bet St tsbeftuur .
Nogth ns , ond nks zulk een Aflt nd , zulk eene Be.
l ngloosheid , zulk eene Nederigheid, beeft deeze hoogst
bewonderensw rdige M n, Vy nden ! Men heeft hem,
in de Nieuwsp pieren , fch ndvlekken zoeken
n to
wryven ; hem hefchuldigd v n St tzugt, v n fnoode Bedoelingen ; terwyl zyn geheele Leeven , terwyl g nsch
Americ , k n getuigen v n zyne Bel ngluosheid en de Rep
heid zyns gedr gs . Virgini is misfcbien bet Ccnig L nd.
fch p, w rin by Vy nden heeft ; w nt nergens, buiten 't
zelve, heb ik zyn N m nders d n met diep Ontz g hooren noemen, gemengd met Toegenegenheid en l) nk~ikentenisfe . Gy zoudt u verbeelden , d t de Americ nen v n
hunnen V der fpr ken . --- Het zou misfchien geheel
verke rd weezen WASHINGTON met de verm rdfte Oorlogshelden to vergelyken ; m r by is bet Toonbeeld v n
cenen Gemeenebestgezinden ; by bezit 'er lle hoed nigheden, lle deugden, v n .
WASHINGTON fpr k met my v n den Heer LA FAIJETTE,
met tederheid . Hy merkte hem n ls zyn Zoon ; by z g
met vreugde, fchoon gemengd met kommer, welk een rot
deeze I-leer ftondt to fpeelen in de Omwenteling toen in
Fr nkryk beginnende . - Over den uitfl g dyer Omwenn den eenen
teling h dt by zyne twyfelingen . Fly kende,
nt, de drift der Fr nfchen om in uiterften to loopen ; by
le
kende, n den uderen le nt, hunne verreg nde zu t voor
hun oude Kykshefl.uur en Mon rchy : d t men deeze ongefchonden zou kunnen l ten, en eene Omwenteling d r
ftellen, d gt hem bel chlyk .
N omtrent drie d gen ten buize v n lien beroemden
M n doorgebr gt to hebben , die my met beleefdheden
overl dde, en my veel onderregtings g f, zo ten opzigte
v n den jongst gevoerden Oorlog ls den tegenwoordigen
Toeft nd der Vereenigde St ten v n Americ , keerde 1k,
met wederzin, n Alex ndri .
Dus verre de Heer B1ISSOT.
Met welk een oog de
Inwoonders dier L ndftreeke , w r deeze Heer lien
V der zyns V derl nds
ntrof, zyn vertrek nfchouwde,
toen by bet L ndverblyf verliet om bet Voorzitterfch p to
bekleeden by de T/ereenigde St ten v n Americ , blykt
uit bet Vertoog, w r mede de Inwoonders v n Alex ndri
\IENG . 1791 . NO . 14.
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hem, to dier gelegenheid,
nfpr ken . 't Zelve is v n dee.
zen korten , m r treffenden , inhoud .
„ Myn Heer ! Wederom vordert bet V derl nd uwe
• zorg , gehoorz m n deszelfs wenfchen, niet bedugt
• op uw eigen rust en gem k, zien wy u nderm l gereed
„ om bet gezegend L ndleeven v rwel to zeggen ; en dit
• in een tydperk des leevens, w nneer de item der N tuure
• zelve eene voorkeuze v n rust fchynt to wettigen .
„ Niet om uwen roem ls een Krygsheld to verheffen -~
„ niet om onzen d nk nit to Itorten voor uwe ed ne
„ Dienflen -- niet om de regtm tigheid to erkennen v n
„ de onvoorbeeldlyke Eer, U opgedr gen door de vry„ willige en lgemeene Item v n drie milliwenetl' vrye Lie„ den, in uwe verkiezing tot de eerlle post in 't St isbe„ fluur - niet om de V derl ndsliefde, welke uw ge„ dr g ter regelm t flrekt , to bewonderen
vervoe„ gen zich uwe Buuren en Vrienden tot U . A nfpoo„ ringen , min fchitterend , m r tederder , dryven ores
„
n . - De eerfle en beste der Burgeren moet ons ver„ l ten ! Ouden nioeten hun Cier d ! onze Jeugd h r
„ Voorbeeld ! onze L ndbouw zyn Verbeter r ! onze H n„ del zyn Vriend! onze opkomende Ac demie h ren Be„ fchermer! onze Armen hunnen Weldoener! en binnen„ l ndfche V rt op de Potom c , (eene z k vol v n de
„ uitgeflrektfle nuttigheid, en reeds door uwe onvermoeide
„ poogingen deels in trein gebr gt,) h r Invoerder en
„ Bevorder r ! verliezen .
• V r wel ! . . . G . . . en m k een grout Volk geluk„ kig -, een Volk, 't geen dubbel d nkb r z l weezen,
„ ls bet deeze nieuWe opoffering voor deszelfs bel ngen
„ befchouwt !
• A n d t Weezen, 't welk, n r zynen wil, v st en lo
„ m kt, beveelen wy U . Mogt bet, n de volvoering
„ v n de llergewigtigIte bezigheid , w r toe gy wordt
„ opgeroepen , ons den besten der M nnen , den meest
„ bemindflen Medeburger, wedergeeven !"
Op deeze A nipr k door den beer DENNIS RAMSAY,
M jor, uit n m der Ingezetenen v n- 44ex ndri ged n,
en overgeleverd op den zestienden v n Gr sm nd des
J rs MDCCLXXXIX , g f de Heer WASHINGTON 't vol.
Bend n druklyk , en hem zo zeer kei%fchetzend, Antwoord .
„ Schoon ik bet niet behoef to verbergen, k n ik nog~, th ns niet befchryven, welke fmertlyke gew rwordin„ gen
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„ gen ik gevoelde toen ik gedrongen werd eetie keuze to
„ doer, om het Voorzitterfch p in de Vereenigde St ten
•
n to neemen, of v n de h nd to wyzen . De eenp • righeid der Verkiezing, bet Gevoelen myner Vrienden,
• my nit verfcheide Oorden v n Lurop , zo wel ls tut
• Americ , medegedeeld ; de blykb re wensch der zod ni„ gen, die niet geheel vold n w ren over de St tsgefiel ,
„ tenisfe in de tegenwoordige ged nte , en de br ndende
„ Begeerte v n myn k nt , om eon Werktuig to mogen
• weezen tot bet bevorderen v n de goedwilligheid myner
hebben my tot bet
• L ndsgenooten jegens elk nder
•
nv rden v n die post overgeh ld .
• Zy die my best kennen, (en gy, myne Medeburgers!
„ gy behoort, nit hoofde v n uwen fl nd, tot d t pet l,)
• weeten beter d n iem nd nders, d t myne zugt tot eeri
• fgezonderd Le ven zo groot is , d t geen tydlyk bel ng
,, buiten eene overtuiging v n Pligt, my zou hebben kun• nen beweegen om ffl nd to doen v n myn eens geno• men befluit, om simmer eenig deel to neemen in het be„ ftuur v n St tsz l~en! W nt welke mogelyke voordee• len k n ik in myne j ren, en in myne omfl ndigheden,
• my voorfleller., om my weder to begeeven op den on„ geftuimen en wisfelv lligen Oce n des open b ren Lee„ yens!
Ik voel geene noodz klykheid oin openlyke
„ verkl ringen re doen to uwer owertuiging, myne R er n ! v n myne verknogtheid n u, en deelneeming iii
„ uwe bel ngen . H t geheele beloop myns le vens ligt
• voor uwe oogen bloot , en myne voorg nde D deii
• moeten , veeleer d n myne tegenwoordige Betuigingen ,
• tot w rborg v n myn Gedr g in bet toekomende
• ftrekken .
• Intus[chen bed nk ik u op 't h rtlykst voor de betui„ gingen in uwe Affcheids - A nfpr k .
't Is w r,
• juist n d t ik v rwel gezegd heb n myne Huislyke
• Betrekkingen, is deeze tedere proeve v n uwe Vriend„ fch p m r l to zeer gefchikt, om myne ndoeningen
„ op nieuw en flerker to roeren, en myn leedweezen over
• bet verl ten der genietingen des Amptloozen Le vens
„ to vergrooten .
„ Niets blyft 'er voor my over , d n my zelven en u
•
n to beveelen n de Befclier ming v n d t Goedgunftig
• Weezen , 't geen ons , in eene ~oorige gelegenheid,
• gelukkig weder z men br gs, n1 eene 1' 'nge en c#roeve
,# fcheiding.
Misfchien z l die zelfde goede VootTt 2
„ zi0-
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• zienigheid ons hetzelfde h rtroerend geluk weder fchen .

„ ken .
• M r
myne Medeburgers !
woorden o t• breeken my. Onuitfpreekb re
ndoeningen moeten
n een meer beduidend ftilzwy„ overgel ten worden
• geu : terwyl ik u, met een v n leedweezen kloppend
• h rt, u lien, myne genegene Vrienden, en goede N zeg (*)" .
• buuren, V rwel!
In de woorden en d den v n groote M nnen doet zich
eene verrukkende eenp righeid op ; l ten wy, ter bevestiging hierv n, bet oog fl n op WASHINGTON , d r by
den grooten fl p deedt tegen welken by met zo veel zorgs
h dt opgezien . De vereerende ft tlykheden , die zyne
Inhuldiging tot Voorzitter to New - York vergezelden , de
Godsdienstverrigtingen en Vreugdebetooningen to dier gelegenheid, zyn uit de D gp pieren v n dien tyd bekend ;
ls mede, d t by, in dit gev l,even ls in voorg nde, weigerde eeuige geldbelooning voor zyne dienften, den V der .
l nde beweezen, to ontv ngen : en fchoon zyne-A nfpr k,
toen ged n , ook bekender moge weezen , d n bet Affcheid der Burgeren v n Alex ndri , en zyn Antwoord
d rop bier boven opgegeeven , kunnen wy niet n l ten
dezelve bier to pl tzen , ls zeer ch r cterfchetzend en
vol v n die edele gevoelens, welker herh ling en infcherping niet to wr ken is . Floort den Godsdienlligen St ts .
m n , en weest overtuigd d t St tkunde met Godsdienst,
met Br fheid, befl n k n - d t dezelve nders dien
n m niet m g voeren ; m r met eenigen nderen, en den
ilegtfien dien men met mogelykheid bedenken k n, m g beftempeld worden
Medeleden v n den R d !
Volksvertegenwoordigers !

en v n het Huis der

• Onder de Lotgev llen in dit wisfelbeurtig leeven, kon
„ geene gebeurtenis my met grooter kommer vervullen,
„ d n die, w rv n, op uw bevel, de bekendm king my
• werd toegezonden, en welke ik ontving op den veer .
„ tienden v n deeze M nd (t)
• A n den eenen k nt, word ik opgeroepen door myn
„ V (~) Univer/ l M g z. Vol. XXXVI . p . ror .
f) De Voorzitter deeds deeze A nfpr k op den 3o April
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V derl nd, welks flem ik nooit d n met eerbied en
liefde k n hooren, uit een verblyf, 't geen ik met de
h rtlykfte voorkeuze gekoozen h d, met de ftreelende
hope en het onver nderlyk befluit , d t het my ter
vrypl ts zou ftrekken in myne fneemende J ren,
een verblyf,' 't welk my elken d g zo wel noodz klyker ls dierb rder geworden w s, d r zich hebbelykheid by neiging voegde, en, uit hoofde v n de
veelvuldige zw kheden ten opzigte v n den ft t my„ ner Gezondheid .
A n den nderen k nt , k n
• de grootheid en moeilykheid v n de Post, tot welke
• de ftem myns V derl nds my riep, genoegz m zyn• de om den wysften en erv rend{ten v n deszelfs Bur• geren op to wekken tot een onderzoek vol w ntrou• wen
n zyne bekw mheden, niet misfen, kleinmoe• digheid to doen gebooren worden by eenen, die , met
• mindere g ven v n de N tuur bedeeld, en onbedree• ven in de Pligten v n I urgerlyk beftuur, byzonder be• wust moest weezen v n zyne eigene gebrekiykheden .
,, In deezen ftryd v n
ndoeniilgen is lles w t ik
• durf erkennen, d t ik my getrouw bevlytigd heb myn
„ pligt op to m ken, nit eene juiste w rdeering v n
• elke omft ndigheid , die 'er op kon werken . Alles,
• w t ik durf hoopen, is, d t, indien ik in bet volvoeren v n deeze t k des zelfonderzoeks , my to veel heb
• ren
• l ten vervoeren door eene d nkb re herinnering v n
• vroegere voorv llen , of door een to verreg nde
lles overtreflende proef
• gevoJigheid voor deeze
• v n het vertrouwen myner Medeburgeren . en heb
„ ik to deezer oorz ke l to weinig myne onbekw tn• heid overwogen , zo wel ls de ongezindheid tot de
„ gewigtige en onbeproefde zorgen , welke my th ns
„ w gten, myne dw ling z l verfchoond worden door
• de beweegredenen , welke my misleidden, en de gevolgen
• d rv n zullen beoordeeld worden door myn V der• l nd , met eenig inmengzel v n die p rtydigheid, uit
„ welke zy eerst voortfprooten .
,, Deeze de indrukzels zynde, onder welke ik, in ge„ hoorz ming v n het openb r opontbod, tot de tegen„ woordige Post toetreed , zou bet hoogst onvoegelyk
„ weezen , indien ik , by dit eerfte bedryf myner Bedie„ ninge, n liet myne vuurige Gebeden op to zenden tot
„ d t Alm gtig \Veezen, 't well, bet groot Heel l regeert,
„ d t in de R dsverg deringe der Volken voorzit, en
T t 3
„ welks
„

•
•
•
•
•
•
•
•
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well, Voorzienigheid mien menschlyk gebrek k n ver .

• vullen, ten elude zyn zegen n de Vryheid en bet Ge• luk des Volks v n de Vereenigde St ten, een St tsbe-

„ fluur heilige, door hun zelven ingefleld ter bereiking
„ v n deeze gewigtigc oogmerken ; en elk \-Verktuig, in
• het beftuur gebruikt, in N t ftelle, om, met een ge„ wenschten uitfl g, de z ken , tot zyn Post behoorende,
• to volvoeren .
„ In bet toebrengen v n deeze hulde n den Grooten
• Veroorz ker v n lien gemeen en byzonder weizyn,
,, hou ik my verzekerd, d t ik niet minder uwe gevoelens
„ d n de myne uitdruk ; en zo wel, die myner Medebur• geren in 't lgemeen , ls v n ieder onzer in 't byzon• der .
Geen Volk k n meer d n hit Volk der Vereenigde nigde St ten verbonden zyn, om de onzigtb re h nd,
„ die lle z ken der Menfchen beftuurt , to erkennen en
„ to nbidden . Elke ft p , door welken zy gevorderd
„ zyn tot bet ch r cter v n een On fh nglyk Volk, fchyut
„ gemerktekend door eenig blyk v n de werking der Voor• zienigheid . En in de gewigtige Omwenteling, voltrpk„ ken, door ]let ftelzel v n hum vereenigd St tsbeftuur,
„ kunnen de bed rde r dpleegingen, en vrywillige toe„ f'emmingen , v n zo veele onderfcheiden Genieenfch ppen,
„ uit welke die gebeurtenis gebooren werd, niet vergelee,, ken worden met de middelen, w rdoor men de meeste
„ St ten grondvestte , zonder d t in ons opkome eene
„ Godvrugtige D nkb rheid , gep rd met nederig voor„ uitzigt op de toekomende zegeningen, welke de genoo .
„ terse fchynen to voorfpellen .
Deeze bedenkingen,
„ hervoortkomende uit den tegenwoordigen fl nd der z „ ken, dringen to flerk op myn gemoed om to onder ge,, houden to worden . Gy zult u, verttouw ik, met my
„ willen vereenigen, in to denken, d t 'er geene zyn, on• der welker invloed de fl ppen v n een nieuw en vry
• St tsbefluur, met meer gerustheids, kunnen begonnen
,, worden .
,, By bet Artykel over bet Uitvoerend Dep rtement is
• den Voorzitter, ls een Pligt, opgelegd , n uwe overwec-

• ging n to beveelen zod nige M tregelen ir by noodig en
• nuttig z l oordeelen . De omft ndigheden, in welken ik u
„

ntref, zullen my ontll

n v n in dit onderwerp verder

• to treeden, d n u to wyzen tot het Grout ConJtitution l
• Ch rter, w ronder by verg derd zyt, en 't welk, door
„ uwe m gt to bep len , de voorwerpen

ntwyst , op
„ wel .
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~, welke uwe
nd gt zich moet vestigen . 't Z l voege .
• lyker weezen n deeze omtl ndigheden, en z menftem .
„ mender met de gevoelens, die my bezielen, om, in pl ts
• eener npryzinge v n byzondere m tregelen, to flel .
„ len de fch tting, welke men verfchuldigd is n de Be• kw mheden, de Br fheid en de V derl ndsliefde, wel• ke de Ch rters vercieren v n hun , die gekoozen zyn
„ om ze to ber men en n to neemen .
,, In deeze loflyke hoed nigheden befchouw ik de ze• kerfte w rborgen , d t , gelyk,
n den eenen k nt,
„ geene pl tslyke vooroordeelen of verbintenisfen, geen
• byzondere oogmerken , geen p rtyfch ppen , het veel
• beziend en billyk oog, welk moet w ken over dee• ze groote verz meling v n Gemeenfch ppen en Bel n• gen,zullenmisleiden ; zr ook, n den nderen k nt, de
• grondfl gen v n ons Volksbetluur zullen rusten op de
• zuivere en onw nkelb re bqinzelen v n Zedekunde ;
• en d t de uitfleekendheid onzer vrye Regeeringe z l ichit• teren door lle de hoed nigheden, die de genegenheden
• der Burgeren kunnen trekken, en eerbiedenis v n de WVe• reld fvorderen .
„ Ik t roog op dit vooruitzigt met l die voldoening,
• welke eene vuurige liefde tot myn V derl nd my k n
„ inboezemen ; n rdem l 'er geene w rheid op v ster
„ grondfl g fleunt, d n d t 'er in de huishouding en loop der
• n tuure eene onlosm klyke b nd befl t tusfchen Ge• ink en Deugd ; tusfchen Pligt en Voordeel ; tusfchen
„ de w re Grondregelerp v n cene eerlyke en grootmoeSt tkunde, en weezenlyke belooningen v n lge• dige
• meene Welv rt en Geluk . pewyl wy ons niet min
„ moete4 verzekerd houden, d t het gunilig nederzien des
• Hemels nooit verw gt k n worden door een Volk, 't
• welk de eeuwige regelen v n orde en regt verfiv dt,
,, welke de Hemel zelve v stgetleld heeft ; en dewyl het
• bew ren v n het heilig Vuur der Vryheid, en de be„ (lemming om een voorbeeld teller Gemeenebest- Regee„ ring to geeven, n de h nden des Americ nfchen Volks
„ is toevertrouwd ; hierv n z l bet eene volkomene ,
• en misfchien beflisfende, Proeve kunnen geeven.
„ Beh lven de gewoone voorwerpen, uwer zorge nbe• volen, z l n uw oordeel fl n to beflisfen, in hoe verre
• een gebruik v n de opgedr , ene m gt by het vyfde Ar• tykes der Conflitutie voegelvl : is in de tegenwoordige tyds„ gelegenheid, door den c rt der tebenwerpingen tegen het
T t 4
„ flel-
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,, ftelzel ingebr gt , of door de m te v n ongerustheid,
• die dezelve heeft doen gebooren worden . In ftede v n
• my to vermeeten , byzondere r dgeevingen d r omtrent
• in 't midden to brengen , in welke ik bet geleide zou
„ misfen v n bet licht ontleend v n voorkomende inge .
„ br gte bedenkingen , z l ik my wederom geheel ver
i , l ten op uw oordeel , en tr gten n bet lgemeene
„ welweezen : w nt ik hou my verzekerd, d t, terwyl
• gy zorgvuldig zult vermyden lle ver ndering , welke
• de zegeningen v n vereenigd en d dlyk beftuur kun,, nen in gev r brengdn , of die de
nft nde lessen
„ der ondervinding behooren of to w gten ; een eerbied
„ voor de onderfchcidende Regten v n Vrye Lieden, &n
„ een gt geeven op de openb re eensgezindheid z l ger
„ noegz men invloed hebben op uwe r dpleegingen,
,, over de vr g : hoe verre de eerfle meer onw nkelb r
,, bevestigd , en de l tlte veilig en met voordeel be„ vorderd, worde .
,, By l bet
ngevoerde heb ik nog gene A nmerking to
„ voegen , die llereigen rtigst in bet Huis der Volks„ vertegenwoordigeren voegt . Deeze A nmerking betreft
„ my zelven, en d rom z l ik ze zo kort mogelyk voor„ dr gon . 'I'oen ik my de eerite keer vereerd vond met
,, hot verzoek om myn V derl nd to dienen, ten tyde v n
„ den h chlyl:en ftryd voor deszelfs Vryheid , vorderde
,, bet licht , w rin ik myne pligtsbetr gting befchouwde,
„ d t ik ffl nd deed v n lle Geldbelooning . V n dit
„ befluit ben ik in geen gev l fgeweeken . Nog order
„ dez€lfde indruhken ft nde, die dit befluit veroorz k,, ten , moet ik, ls my niet voegende , v n de h nd wyndeel in de perfoonlyke b ten, die v st,, zen, lien
• gefield mogen weeten ls eene vulduurende belooning
• voor het Uitvoerend Dep rtement ; en moot, gevolg .
„ lyk, verzoekcn , d t de Geldbeloonin voor de Post,
„ welke ik bekleed , geduurende den tyd d t ik 'er in bly„ ve, m ; bep ld zyn tot zod nige d dlyke kosten, ls
„ men oordeelt d t bet lgemeen weiweezen vordert .
„ In deezer voege u myne gevoelens opengelegd heb~, bende , gelyk ze by my opkw men, ter gelegenheid, die
~, ons z men deedt verg deren, z l ik th ns myn ficheid
• neemen ; doch niet zonder my nogm ls to vervoegen
„ tot den Algoeden \r der des Alenschdoms, met nederige
,, fmeeking , d t , n rdem l bet Hem beh gd hebbe
to begunf}igen met de gelegenheid
lit bet Volk v n Americ
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~, om in volkomen rust to r dpleegen, en met neigingen

om in eene onvoorbeeldelyke eensgezindheid bep lingen to m ken over eene Regeeringsvorm, tot meerder
zekerheid v n hunne vereeniging en bevordering v t'
bun Geluk, zo ook zyn Godlyke Zegen even zigtb r
moge doorftr len, in de wyder ftrekkende uitzigten, de
„ bed rde r dpleegingen en de verft ndige m tregelen
• v n welke het welgelukl en deezes L ndbeftuurs moet f,, h ngen (*) ".

•
•
•
•
•

(*) Univerf. M g z . Vol . LXXXV . p. 42 .

PROEVE OVER DE VLEIERY, TEN DIENSTE DER JUFFERSCHAP ; EN
HET OIVGELURKIG LOT VAN DE DAAR DOOR BEDORVLNE
FATIMA .

(Uit bet Engelsch .)

Miferi quibus
I tent t nites.

HORATIUS .

'r; r zyn twee foorten v n Lof, tusfchen welken bet, voor
~r ons Geluk, v n de hoogfle
ngelegenheid is, d t wy
een behoorlyk onderfcheid m ken ; m r welke de grootsheid, en m ngel
n genoegz me Wereldkennis, ons m r t
to dikwyls doen onder elk nder verw rren, en de een voor de
under neemen . - De gedrongene of overgedreevene, ontil nde zomtyds nit eene begeerte om onzen eigen Trots re
iireelen, door bet zeggen v n fr ije dingen - zonder onderfcheid tot wien, of w r over ; m r lgemeener, nit een
wensch, om, door beweegredenen v n eigenbel ng gedreeven,
de Eigenliefde to bedriegen der zod nigen, tot welke wy ons
vervoegen, en de opregte, of ongedwongene, voortvloeiende
uit de zuivere bron v n niets ergs bedoelende eenvoudigheid,
en fgeperst door een edel gevoel v n verdienfle , of eene
vriendlyke verknogtheid
n bet beguniligd voorwerp , welke
dezelve tr gt to onderfcheiden .
In de eerfte foort v n Lof g n de woorden ltoos de ged gten to boven ; in de l tile overtreffen de ged gten de woorden ; of liever de gevoelens klinnnen boven woorden en bev tting. In de eene zwellen de uitdrukkingen met lle woordenpr l, en l ten de meening (die incest weinig beduidend
is,) op cen verren ffl nd beneden ; in de ndere klimt bet
feT t g
°
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gevoel lnet een ongewillige drift, em is door geene welfpre,.
kenheid to gterh len .
Het is misfchien eene ongevoeligheid voor dit foort v n on.
derfcheiding in ftnkken v n Letterkunde, 't welk een beuzel g .
tig fl g v n lieden de gedwongene opilellen v n onze Delt
Crufc s (*), zo uitmuntend fchoon doet vinden ; en de fchool .
vosfige oordeelkundige voortbrengzels, v n eenen geheel nderen ftempel, met flrengheid doet beh ndelen : de lig .e vernuften
v n de eerfle kl sfe worden gereedlyk opgebl zen , door den
dw rrelwind v n woordenrykheid ; en bet koel oordeel v n de
tweede words, door den zw ren l st v n onbekookre geleerdbeid, verhinderd om vlugt to neemen met den geest v n edel rtiger opfiellen . Zo d t de Vitter , en de Oordeelkundige, in
dit gev l, menigwerf, gelyk ft n, beiden lettende op woorden ;
terwyl de M n v n zuiveren fm k bet op 't Gevoel l t n>somen .
M r , om weder ter z k to keeren, het bedrog, of de
Loffpr k v n bet Hoofd , geene oorfpronglyke w rmte bezittende , zullen de woorden met gedrongene poogingen voortgezet worden, om een kunfligen gloed to verkrygen . Doch de
opregte Loffpr k fpruit w rm uit den oorfprong voort, be .
hoeft geen gedwongen ndr ng , en bereikt bet beoogde doel .
Deeze hoeft veel of lles en de vinding to d nken, en g t v n
de lippen tot de ooren -- geene komt onmiddelyk uit bet h rt
voort, en vervoegt zich , zonder eenig verder behulpzel to behoeven, indien geen tusfchen beiden komende vooroordeelen zulks,
beletten, rechtftreeks tot de ndoeningen .
D n , dewyl bet gros des Menschdoms meer oor d n ziet
heeft, is bet geenzins to verwonderen , d t bet veel gem klyker
v lle , 't zelve of to trekken door deeze kl nken , welke bet
Hoofd gebruikt, d n to binden door zich tot de ndoenlykheid
to vervoegen.
Bet fmert my , d t deeze A nmerkingen immer toep sfelyk
zouden weezen op de fchoone Sexe, wier eisch , op meerderheid
in 't ituk v n tedere
ndoeulykheid , zo rechtm tig erkend
wordy . Nogth ns gn t ket v st , d t de tegenwoordige vvyze
v n Opvoeding , en de heerfchende mode der hedend gfche
G i nterie, in zo verre deeze beminneusw rdige gefteitenisfe
verheerd hebben, d t de ndoeningen der fchoonen , in een
byzonder gev l, m r l to dikvvyls de fpeelb l worden v n h re
hebbelyk gewordene Trotsheid .
In h re kindschheid misleid door de Vleiery v n Ouderlyken
Iloogmoed, duizelig gem kt door eene ontydige in gtneeming
v n Bleeding en Optooi, en (nu eens door gewoonte, d n weder
(i) Dells Cru,c is de tekenintg v n een der Dichterlyke Bydr g ;s to ,
ten Morge -N .cuwsprpier.
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der door gem ktheid) vreemdelingen geworden ten opzigte v n
de fleet der w rheid, zo v n onze Sexe ls v n h re eigene ,
fchynen zy, door eene wreede noodz klykheid, onderhevig n
eene bedriegery , v n welke l to veelen, v n die h re Befcher .
mere moesten weezen , zich bedienen om een onedelmoedig
voordeel to trekken .
't is n de2ze omil ndigheid, d t
wy voom rnlyk moeten toefchryven den voorijoedigen uitfl g,
net welke eene jeugdige fchoonheid zo lnecigw l ngezogt
wordt door Heeren v n rype of reeds tot verv l neigende J ren ;
die, l ng gewoon bet p d der G l uterie to betreeden, weeten
hoe zy zich behendig re vervoegen hebben by h re vooroor ,
deelen, en hoe met een fchoon voorkomen Gene drift to vergul .
den, weike zy geleerd hebben to veinzen .
FAT1d1A , bet ddnig kind v n h re op h r zeer geflelde
Ouderen, h dt eene ged nte, die, v n de vroegfte kindsheid
f, eene ntrekkelyke fchoonheid beloofde, en, in den loop v n
zestien l chende J ren, onder de n uwlettende zorge v n die
h r omringden, opgegroeid w s tot de hoogfle m te v n be .
minnelykheid .
H re fr ije bl uwe oogen w ren reeds
welfpreekend geworden in de t l v n her h rt, en h re z gte
kleur w s geverfd met den zedigen blos v n nkomende drift„
die her h rt des nfchouwers tot Liefde prikkelt .
1'ATIMA w s niet onbewust v n h re bekoorlyltheden : n r.
derm l de voorn lnfle zorg h rer Ouderen zich ltoos bep ld
h dt tot h r Perfoone , en h re geheele Opvoeding ftrekte ow
h r zod nige beg fdheden to doen verkrygen , ls konden
lirekken om de n tuuriyke bev lligheden op to luisteren, h dt
zy , in 't erode , geleerd de voile w rde to fiellen op die perfoonlyke Voordeelen, met welke de N ruur h r zo mildd dig
h dt befchonken ; omtrent de verw rloosde fchoonheden h rer
Ziele, w s zy inded d (zo wel ls h re Ouders,) gelleel onbe .
d gtz m , en , eenigerm te, onbewust.
Zod nig w s de Heldin myner Gefchiedenisfe , 1s zy n n
h r Theet fel , (reeds de geliefde verz melpl ts v n Medevryers geworden,) voor de eerfle keer den jongen Almiw LL
z g.
Deeze w rdige Jongeling h dt eenige trekken in zyn Ch rndter,
die, in de tegenwoordige Eeuwe, pier konden inisfen ls buitenfpoorig ngezien to worden . fly bez t bet kieschfle Gevoel, zon.
der zich d rop to verheffen, en eene verknogtlleid n opregtl.eid,
welke geene ingevoerde vormen v n befch fdheid, of beweegredenen v n bel ng, hem immer konden doen fchenden . Hy w s een
g l ut Heer, zonder een Lichtmis to weezen : en, fchoon een
Liefhebber v n Weetenfch p en Geleerdheid , h dt by nimmer
gedoogd, d t drogredenkunst, of v lfche hoogmoed , hem v n
zyn Godsdienst beroofde . M r , 't geen bet nicest tot ooze
z k in deezen doet , is de zonderlinge wyze , w rop by
zyne flerke genegenleid voor de Sexe beioondc. W nt d r by

to'
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tot een grondregel h dt ngenomen, nooic de genegenheid zyner
Vrienden to behouden door of to l ten ocn dezelve to verdienen,
p ste by deeze beginzels toe op zyne verkeering met de Sexe,
en verfin dde to vieien w r by niet kon goedkeuren', of eene
nmerking gter to houden, welke by oordeelde, d t tot bevordering v n h r weezenlyk Geluk zou kunnen ftrekken .
Men h n zich niet we] belooven, d t een Heer v n zulk een
Ch r Eter , op eene uitfte .kend genoeglyke wyze , door de
fchoone FATIMA ontv ngen wierd . M r de bev lligheden v n
h r Perfoone m kten een diepen indruk op zyn h rt, en ls zyn
diep doordringend oog de verw rloosde fchoonheden h rer
Ziele ontdekte, ftreelde by zich met de hoope, d t eeh tederb rtig en getrouw Verm ner genoegz men indruk zou hebben
om de Vooroordeelen der Opvoeding to verdryven, en de
n.
geboore Deugden v n h r Ch r cter to voorfchyn to roepen:
Eenigen tyd w s by niet zonder xitzigt v n to zullen fl gen :
w nt . beh lven d t by een Heer v n Middelen w s, bez t by
lles w t zyn Perfoon kon npryzen ; en dewyl 'er zich veel
in zyne Zielsvoogdesfe opdeedt, 't geen Br fheid moest goed .
keuren , p rde by zyne z gte berispingen v n kleine zw kheden met her verheffen v n grooter verdienfen , welke zy tot
dus l nge onbewust bezeten h dt .
D n de Lof werd
ngenomen , en de Berisping verw r.
loosd, en zo r s AIM\ELL zich vertoonde in bet erkend Ch r cter v n een Minn r, kon zy n geene Berisping met eenig ge .
duld luisteren .
De ontdekking v n AIMWELL's gevoetens w s de eenige oor
z k niet v n de ver ndering in FATIMA's gedr g. GN_ITII' , een
fgerigt Heer in de kunst der G l nterie , w s h r hekend ge .
worden , en gewende h r oor
n eerie meer beh glyke
wyze v n vryen .
Perfoonsbev lligheid
GNAT,IO bez t weinig voordeelen v n
of Zielsbekw mheden , w s over den midd glyn des leevens,
en h dc , door de ongeregeldheid v n zyn gedr g , in bet n .
j gen v n verm k, zyne Middelen uitgeput, en zyne Geftelte .
nis verzw kt . Doch lle deeze gebreken werden meer d n
opgewoogen door zyne volkomene kennisfe v n her Vrouwlyk
B rt, en bet bezit v n lle die oppervl kkige beg fdheden, die
men met den n m v n Wereldkennis vereert.
A111wELL, die met zyne beginzelen bedroogen uitkw m, b de
ltoos begreepen , d t zyne Liefdedrifc voor FATIMA geheel
voorw rdelyk w s , en d t by zyn h rt v n h r zou kunnen
ftrekken , op her oogenblik w nneer by w nhodpte h r Ch r eter to vormen , zo d t zyn oordeel bet kon goedkeuren . ye r by ontdekte niet , d t by een Mededinger b th in h re
genegenheden , of zyne fyn uitgeplooze Theorie bezweek voor
de kr gt der N tuure , en by gevoelde l bet geweld v n eerie
onwederft b re Liefdedrifc . In fpyt v n zyn edel rtigen hnc gulped,,
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cooed, vernederde by zich, oin met zyn Mededinger op gelyken
voet to komen , en dewyl do Minn r en de "er n ner met
seen voordeel konden vereenigd blyven , ftemde by , fchoon
niet zonder wederzin, en zngtende toe, om n do vuurige ndoeningen des Minn rs de edelmoedige gevoelens v n een
R dgeever op to offeren .
Veelligt zou men verw gten, d t de overwinnigg zich nu c rt
zyne zyde zou verkl ren . Jeugd, vernuft , m nlyke fchoonheid, perfoonlyke bev lligheden, gep rd met ruime Middelen,
itonden tegen over iem nd , die , in 't fneomen zyner j ren ,
byk ns lle deeze npryzingen derfde .
M r GNATHO's gebreken werden ruim en ryklyk geboet ; doorleerd in de fchool der minnefireeken , wist by hoe her onbew kte h rt op de zw kfle ple ts to n deren . Hy betuigde zyne
voile overgegeevenheid n de bekoorlykheden zyner Zleisvoogdesfe, met zulke uitgezogte woorden en keur v n te l, ls h re
verbeelding geheel inn m, hot oor en teffens h ren trots flreelde . Hy wist die fn ren v n Loftuiting, welke de zedige Loffpr k v n den jongen AIM WELL m r even getokkeld h dt, zo to
roeren , d t ze cen llerverrukkendst geluid g ven ; by h lde
die Zielshekw mheden , welke do eerlyke eenvoudigheid zyns
iVledevryers flegts ngemerkt h dt , ls eerst uitfpruitende , en
nkweeking ngepreezen , op, ls reeds ten volter v^rdere
lei] ryp .
In 't kort, GNATI-IO deedt zyne beloften v n Liefde en eeuwige A nbidding , in zod nige bewoordingen v n verrukte geestdrift , ls by begreep d t Vrouwlyke trotsheid verw gtte , fchoon
by nimmer bedugt w s om zyne Gevoelens to r dpleegen, on.
hoe veel zyne betuigingen verdienden ; terwyl AIMWELL , die,
met de de d meer gevoelde, d n de kr gt v n fpreekwyzen kou
uitdrukken, fl melde , w nneer by poogde zyne Drift met woorden to uiten, en lleen de opregtheid zyner verkleefdheid n hergeliefde Voorwerp, door fgebrooke beloften en zugten, lion te
verll n geeven .
De voorkeus, welke FATIMA toekende c n den listigen Kn p,
w s welh st ten vollen zigtb r ; en de edelmoedige Minn r,
d r by ongelukltig il gde , wilde geen getuigen weeze v n
de zegepr l zyns Mededingers . Hy vertrok d rom nit zyn
V derl nd , om , in de verflrooijng v n her Krygsleeven , (ter
pl tze w r de Mcnschlyke N tuur ftreedt om hot herkrygen
v n h re wettige Regten,) eene hooplooze Liefdedrift, welke
b y d gt nooit to zullen kunnen to onderbrengen, to verdooven .
GNATxo, dus meester gel ten in her flrydperk der Liefde, liet
Been tyd verlooren g n , om her loon zyner overwinninge to
verwerven : en dewyl her, de z ken befchouwd zynde, gelyic
ze gefch pen ftonden, zeer twyfel gtig w s, of her hem zou gelukken de coeftemming der Ouderen to verwerven , vondt by
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bet niet moeilyk FATIMA over to h len, om h re toeftemrning
to geeven tot bet wegloopen nit her Ouderlyk huis .
De gelukkige morgen w s bep ld, op welken, v66r d t de
Zon de d ken der huizen in Berkeley's -fqu re befcheen, FATIMA
de dwingl ndy h rer Ouderen zou ontvlieden , in de verl ngende
rmen v n den verrukren Minn r, die dus l ng niets meet ged dn h dt d n liefdeverkl ringen , zonder rechtftreekfchen
nzoek nit to boezemen . J her uur w s befteutd, bet kw tn, en
vondt de verw gtende fonge Juffrouw reeds gekleed tot den f.
gefprooken tocht ; vol verl ngen reikh lzende n her ber mde
teken , en zich, op elk geritzel v n den wind, verbeeldende her
rydtuig to hooren .
M r zy luisterde to vetgeefsch .
Geen ger s v n dewielen des rydtuigs, geen teken!
AIIe
oogenblikken keep zy op h r Horlogie, en z g den wyzer over
bet beftemde uur g n . Zy twyfelde of dit h r niet bedroog
zy glnurde nit bet veniter, en niets, 't w elk .n GNATEIO geleek,
n derde ; zy r dpleegde h r Uurwerk nderm t ; vergeleeh bet
met den nbreekenden morgen, en z g weder ten venfl'er nit ;
in eene g nsch moeilyk v llende verw rring v n ged gten,
poogde zy h re hoop leevendig to houden , tot d t de voile
d ger d h r ntn nde to bedde to g n , met ngstv llige
ged gten over de wreede to leurflelling .
Met 66r. woord , GNATI;o h dt den vond re vooren een
jonge Juffrouw v n veel meer middelen (by welke by lien Minn r ten zelfden tyde gefpeeld , en die , meer Coduettery bezittende, hem l nger in twyfel gehouden h dt) bewogen , oni
met hem n Gretn Green to g n, en de Postchdis, reeds gehuurd om FATIMA weg to voeren , diende hem op de voordeeliger, en d rom meest verkiesb re, heentocht met de losfe FLIRFILLA .
FA'1IMA,

dit ver eemende, w s geheel r dloos ; bet herdenkeri
n den jongen AIMWELL, wiens opregtheid en deugden zy verfm d h dt, vermeerderde h re ongelegenheid op her m kert
der vergelyking4 her leedt l ng, eer h r geest eenige m te v n
bed rdheid bekw m ; doch de bed rde helderheid der Ziele
keerde nook weder . Befch md over h re eigene dw sheid
en fkeerig v n de Wereld , is zy in een ndere L ndflreek
g n woonen, om, in eenz mheid, h r Menfchenh t to koes,
teren , en de verr dlykheid to vervloeken v n eene Sexe , by
welke zy Deugd , Opregtheid en de bel ngloosfte Liefdg zou
hebben
ngetroffen , h dt ydele trots h r uordeel nit verblind , en
ngezet om her voorgefteld geluk v le de h nd to
wyzen .
Jeugdige Schoonheden ! luistert n de item eens R dgeevers
en Wends, die voor eene 21 to zuiver eene Liefdedtift gevoelt,
om niet bezorgd to weezen voor her welzyn v n lle.
Luistert Schoonen ! n een vriendlyke Les : Of£ert h gees
niets-
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nietsbeduidenden ti'oogmoed bet Geluk uws Leevens op ; hoorc
diet n de overgedreevene t l der A nbidderen . Zuivere 6ti egenheid is zedig, en even is- W rheid eenvondig , en nit
zich zelve to beminnelyk, in 't oog der onbidorvene N tuure,
om de bedriegeryen der kunst to behoeven .
V1'iedr, overzulks, de zod' nigen , die u eerbie"den ls Godinnen en Engelinnen : w nt wy gelooven niet d t gy Godinuen of Engelinnen
'r Is niet het
zyt , en `venfchen zulks irr gccen6ri deele .
fchitterend Vernuft , ltoos ovetbbodig in uwen ]of ; 't is nice
de flreelende tong, v rdig bni' u de nbiddendfle betnigingen
to doen ; m r de fgeperlle zugt , de onrglippeude tr n , die
de kunstloosheid v n hot bpregie H rt nduidt.
M r vrugtloos klinkt de w rfchuwende, fleet des vriendly .
en R dgeevers , indien Ouderlyke zw kheid der Trotsheid
of viert, door het kindLrlyk H rt to bederven, niet den vroeg
gegeeven lof v n verwelkeude bekoorlykheden ; en de z dent
v n verderf to koesteren, door lle ' nd gr re vestigen op Bert
tooi uwer Perfoonen : w nt d n z l hot betiiinnelykst eu' besit
geleib rst gedeelte der Schepping, onvermydelyk, 't fl chtuffer
worden v n Vleiery in h re Jeugd , en die j ren , w ke nderzins bekroond zouden worden met Huislyk Geluk , doorbrengen in geen hulp toebrengende tr nen , en niets b tenct
berouw .

nET TOILET.

(Een Stukje voor de Yufferfch p .)

ene Oplettendheid op de Kleeding, boven l by de fchooii

Sexe, w nneer dezelve niet vergezeld g t met to veel TydE
Verlies of hot opolferen der Eenvoudigheid, is nidt lleen goed

to keuren ; m r pryslyk : w nt eene zorgvulditheid voor hot
Nette (ik meen geen Kieskeurigheid) bew tt d t ir v n Kiesbeid, zonder 't welke de drift, door de uitmuntendfle bekoorlyklieden verwekt , welh st in w nfm k en Wederzin z t
verkecren .
In de d d de Lich ms-bev lligheden , zo wel ls die der
Ziele, moeten gerekend worden onder de keur v n de Zegeningen des Hemels ; en fchoon het ons geenzins voegt trots to
weezen op eene meerderheid, 't zy weezenlyke of ingebeelde,
behoort geen deezer zegeningen verw rloosd to wotden ; e
mits men niet to veel to koste legge n il overtolligen opfchik,
is het een fluk v n Pligt, die beide op het voordeeligst to vertoonen, en niet to dulden d t deeze beg fdhenopgwr
ker gefleld worden .
Noch Lich msbev ligh
noch Zielsbekw tuheden behoorett
over .
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overdekt to worden door her vernis der Kunst ; m r beide vry
gehouden v n de fmette der gtloosheid ; en opgetooid met
zulke cier den ls meest z menftemmen met de oorfpronglyk
ngeboorene hoed nighedetl .
Gy, beminnensw rdige MARIA ! Kind der Eenvoudigheid! gy
kent de w rheid deezer Grondregelen ; en uwe h ndelwyze
geeft de beste verkl ring n myn gezegde.
A n MARIA's Toilet is geen Poeder voor her H ir ; geen W .
tertje om her Vel to w sfchen, geen Bl nketzel voor de W ngen,
geen Penceel tot de Wenkbi uwen : met een woord, geen v n
de ontelb re middelen, w r mede her verdw sde gedeelte der
Sexe w nt h re Bekoorlykheden to vermeerderen , door de
N tuur to vermommen .
Men moet , nogth ns, erkennen, d t, d r MARIA eene Juf.
frouw is v n een fynen fin k , en een gezond verft nd, veel
Iofs verdient wegens her verwerpen v n Kunstgreepen , die een
kortftondige en niets beduidende w gs v n fchoonheid koopert
ten koste v n vroege rimpels en ontydigen ouderdom . N tuur
heeft reeds volkomen ged n , w r de poogingen der Kunst zw k
zouden n rvolgen . M r zy, voor welke de N tuur minder
ged n heeft, ftellen lleen h re gebreken meer in den d g, ls
mede h re eigene bewustheid v n dit m ngel , door de toevlugt
to neemen tot niets beduidende Kunst .
A nfchouw de fchoone MARIA, v n h r Toilet opft nde en
zeg my , in welke der denkbeeldige Schoonheden v n den ken.
rigften Schilder gy meer ntrekkende bev lligheden ontdekte .
Door de onvermomde doorfchynendheid v n h r bekoorIyk gel d, fpeelt de werking v n eene Ziel , die her fch nde
n bet bewonderend oog to
zou weezen door eeuige Kunst
onttrekken : overeenkomftig met de lgemeene kunstloosheid en
Arc difche Eenvoudigheid v n h r geheele Perfoon , h ngt
h r donker k st nje verwig h ir met kleine ongekunftelde krullen orn h r voorhoofd , en golft in z gte krullen ongeregeld
over h re fchotrders .
In 't kort, fret geheele voorkomen v n MARIA heeft zo veel
v n her ir der kunstlooze N tuur, ls de tegenwoordig beerfchende, fm k voor overft lligen Optooi, met mogelykheid, k t
toel ten, zonder gev r to loopen v n, ls zonderling gem ikt,
gewr kc to worden .
GRDENK-STUK TER VEREEUWIGING.

Elk

wil de onfterflykheid zich wyden .
De Held beoogt her door zyn ftryden ,
De Dichter door zyn weidfchen toon :
Wie z l iets op de wegen zeggeu?
Dus, .z g men de eerfte Steen bier leggen,
Door Fopke Lolkes, Lubberts Zoon .

PANDERS.

zich fleept,
d
welke treurige gevolgen hun
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TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN, EN WEETENSCHAPPEN,
AETREKKELYK .
VE} HANDELING OVER DE SCHADELYKHRID VAN HIT
VILRAGTEN VAN GOEDEN RAAD , EN HET VERSMADEN VAN WELMEENENDE VERMAN[NGEN ,
U1T LEERZADfE VOOKBEELDEN AANGEWEZEI .
(Vervolg en Slot v n bl dz . 458 .)
ngs befpiegelden wy eenige Lotgev llen , welke
~J OnlGods oude Volk, bet gefl gt v n J kob, in de l .
t zy m r p s wonderd dig nit
lervroegtte tyden, n
het Sl venhuis v n Egypten w ren uitgevoerd , getrof
Treurige Lotgev llen, welke d t muitfen h dden .
2ugtig d t ond nkb r Vulk ( ch,' d t lle N tion , en
-inzonderheid wy, die ls Isr el n veele muiteryen tegen
den beer ons fchuldig heoben gem kt, zich hier n fpie ;,
gelden !) Lotgev llen, zeg ik , welke zich d t geft dig
norrend Volk moedwillig op den h ls h lde . D n
wy z gen toen tevens I d t l het kw d , 't geen bet zelve
tot then tyd w s overgekomen, zyn grond h d in eigen
fchuld , in bet ver gten v n den besten , den heilz m .
Iten , r d, het verfin den v n de, welmeenendff Verm ningen, Om v n deze w rheid nog n der en
kl rder overreed to worden , h dden wy in het Slot
nd gt flog
onzer l tfte Verh ndeli g beloofd g onze
ten weinig ftil to houden, by drie voorn me byz nderi
heden dier Lot ; ev llen , welke d t Volk inzonderheid
getroflen hebben, zints God hun cen Ironing fchonk in
zynen toorn . Lotgev llen gewis , w rin .deze trouw1ooZe N tie voor l ondervonden heeft, welke treurensw rdi e gevolgen een ver gten v n den besten r d ,
n tuurlyk, n
verkeerd , en uitzinnig, beft n met de d red ch d
heeft . Men ;c1 hier omtrent eens n , hoe zy v . t!
God d rover menigm len , en wel op de zigtb rft_ w'
ze, bezogt zyn gemordeu , voor l in die ondericheidtn
tydperken, w rin wy ze nu meenen to befchouwen .,~- •
Y V
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Het Volk v n Isr el h d onder verfchillende Koningen s
n d t ze den fpring der des Levens h dden verl ten,
hunne uitfporige neigingen betreurende, geen gehoor meer
gegeven n de item der Verm ningen . - N d t ze onder
cie hcerfch ppy v n eenen
rdfchen Mon rch zich eigenwillig begeven h dden ----n d t God, deszelfs verkeerde
neigingen in~villigende , bun eenen honing fchonk
n dit lles h d Isr el zeer veele en onderfcheiden tree •
rise wederw rdi ,iieden moeten doorwortlelen ; v n lle
welke by bet z,2lve lleen de fchuld moot gezogt tvorden .
D n, hunne o gerechtigheden vermeiiigvuldigden nog v n d g tot d g, en hunne boosheden bekiommen den hoogilen top, in zo ver ~ d t zy menigvuldige
m les 's Hemels rvr k ten hoogilen tergden , om de l ng
gedreigde ftr f, zonder uitftel, over lien uit to ftorten . Te vergeefsch w ren zy menigvuldige m len vermn nd .
- Te vergeefsc'.i door de Godsgez nten gew rfchouwd, en gedreigd, zo -zy zich niet beterden, met
cenen gewisfen onderg ng .
D n de l ngmoedige God , oneindig ryk in b rmh r .
tigheden , h d zyne gedreigde iir f, v n tyd tot tyd,
uugefteld, en wilde zyn t xi geduld zo ver rekken, tot
de m te der ongerechtigheden geheel vol w s ; om te beproeven of zy zich nog eindelyk belceeren , en voor Hem
wilden nederbukken . Dog Isr el, een h rdnekkig Vollc,
bleef volh rden in het kw d , en vermeerderde zelfs zyne
boosheden nog geweldig veel . V n den Boning tot den
geringften Onderd n,+h d elk zynen we- bedorven . -~--Zommige der Vorilen w ren zelf de eerlle voorg ngers in
het kw d ; zy ofFerden den Afgodcn, en deeden g sses
Isr el fdw len v n den w ren God, den God hunner V deren
then God , welke hen zo veelm len wonder .
d dig gered h d , en die hen inzonderheid (het Been zy
nooit konden verreten) door zulke verh zende tekenen en
wonderen uit bet S l y -enhuis v n Egypten h d uit gevoerd ,
en in het gezegendst L nd ,ecn L nd vloeijende v u melken
honig, in het L nd v n C n n, h d ingeleid .
D n gelyk eene getergde en l ngverwyide wr k des to
gewisfer en met verdubbeld geweld treft, w nneer ze, n
f ng verwyl, eindelyk ver olden word ; zo gevoelde ook
Isr el l het gewigt v n 's £leeren toorn, toen zyne l n ;moedigheid eindelyk een cinde r m . De Alm gtige k n Isr eis
boosheden Diet l nger verdr gen . Zy worden een cl nk in
zynen neuze .
„W nt de Kinderen v n J kob h dden
,, groc -
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„ grootelyks gezondigd tegen den Heere hunnen God, die
97 hen nit Egyptenl nd uitgebr gt h dde v n onder de h nd
" v n F r o, des Konings v n Egypten ; en h dden ndere
„ Goden gediend ; zy h dden gew ndeld in de lnzettingen
„ der Heictenen, die de Ileere voor 't ngezigte v n Isr, :uL
„ verdreven h dde . -- Zy h dden hoogten gebouwd iii
„ lle hunne Steden ; St ndbeelden en Bosfchen opgerigt,
„ op lien hoogen heuvel, en onder lien grocnen boom ;
• en op lle hoogten h dden zy gerookt, gelyk de Heidenen nen , die de Heere v n hun ngezigte h dde wegge„ voerd ; en zy h dden 1-w de dingen ged n, d r de Heere gezcgd h dde, gy zult deze z ke niet doen ; zo h d• re
„ den zy den Ileere tot toorn verwekt met Drekgoden to
s, dienen ." - „ Tegen dit lles h d de Heere door den
dienst der Profeten en Zienders l ten getuigen ; zeggen• de : Bekeert u v n towe booze wegen, houdt myne gebodes
boden en inzettingen n r lle de Wetten , welke ik uwe
• V deren geboden hebbe ." -- D n lles is to vergeefsch ,
zy verh rden integendeel, gelyk hunne V ders , den nekke
verwerpen Zyne inzettingen, Zyne getuigenisfen, en w ndelen de Ydelheid n . --- „ Tot Een toe verl ten zy lle
• de gebodeu des Heeren hunnes Gods ; m ken gegoten
• beeldeu ; buigen zich voor 't heir des Hemels, en dienen
• den B l . Flunne Zoonen olieren zy n 't vuur, en pie,, gen grouwelcn die de heilige Isr el niet verdr gen k n ."
2 Lion . XVII .
Zie d r nn de m te der ongeregtigheden
vol, v n een Volk, zo beweld digd ls Isr el. --- Zie d r
tru de m te hunner ongere tigheden vol tot overlopens toe .
Toen is de Hecre opgelh n , om ze v n voor zyu
ngezichte We- to werpen, om Isr el uit zynen mond inc
to fpuwen, en
n de g :~ u,tdde, de l ng verdiende, lir f
over to geven . - Een bevel tot wr ck gn t tilt .
S lm nefer, Boning v n Asfirien, trekt op tegen Isr el ; overweldigt de fterke Steden - neernt bet geheele L nd in,
overmeestert de g nfche N tie , welke by gev nglyk wegvoert n r zyn L nd, en vervult bet L nd v n Isr el met
Asfiriers, welke lle de flerke Steden en bet g nfche L nd
bewonen . D r gn t DU Isr el gebukt under bet Juk v n
fl verny, d t ze weleer v n den b ize fchoven , n d t ze den
zw r drukkenden l st v ne fl fsche dienstb rheid zo
veele j ren in Envpten gevoeld h dden, en w rv n zy nu
reeds eenige Euwen geleden, door de m gtige I-l nd ekes
Allerhoogften, verlost w res . --- D n , deze \Veld deii
h dden zy fch ndelyk vergeten, b id dig veron gtz md,
en
`' v 2
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eu met de fnoodfte ond nkb rheid he ntwoord . ..~
Vergeten h dden zy wel niet kunnen doen ; w nt de
Heere hun Verlosfer h d bet hen door zyne Gez nten,
by elke gelegenheid, op de llern drukkelykfte wyze ,
onder bedreiging der gedugtfte fir ffen, l ten onder 't oog
brengen : m r dit Volk h d zynen Weldoener vergeten,
d t is veron gtz md, verfm d, bet h rte verh rd, en
de ooren geltopt tegen lle verm ningen, en de welmeenendfte r dgevingen n .
D n Gods L ngmoedigheid is ten cinde! --. Zie d r,
S lm nefer heeft bet geheele L nd onder zyn geweld . De Koning met lle zyne Onderd nen worden gev ngelyk weggevoerd - weggevoerd uit bet L nd hunner V deren . - Het Koningryk word verdelgd, en Asfirjcrs
bewonen nu bet zelve ! -- De tien St mmen v n Isr el
worden gev ngelyk been gevoerd ; en deszelfs Ryk neemt
cen einde! - WVelk eene gedugte - welk eerie llergedugtfte, ftr f - dit r mpz lig Volk overgekomei ! Eerie uitroejing v n hun g nsch Ryk 1 -- Ontroerende
omit ndigheden i - Nu f'ort l 't Volk eenskl ps in, lle
die r mpen , hun zo l ng gedreigd , zo l ng to voren
voorfpeld, - met byvoeging v n de getrouwfle verm ningen . Zy wilden luisteren , en, door een bet melyk
gedr g, dezelve nog voorkomen ; - m r hoe trouwb rtig gew rfchouwd, gebeden, ger den, verm nd, op de
ernftigfte wyze gefmeekt, om v n hunne Afgodery, om
v n den dienst der v lfche Goden, to rug to keeren, en
zich to wenden tot den w ren God - d n lles to vergeefsch . - M r nu beproeven zy ook de ftr ffe, nu
gevoelen zy l bet gewigt v n Gods Toorn - die bet
gevolg is v n eenen heilz men r d to ver gten - die
bet r mpz lig gevolg is v n niet to luisteren n r de ftem
des Verm ners - n r de ftem v n God zelven . - N
blyven 'er flegts twee enkele St mmen v n J kobs N kroost
over - de St in v n Jud en Benj min, en deze St mmen houden de Joodfche N tie nog in ft nd .
Zulke treffende Voorbeeldtn zyn fpiegels voor ndere
Volken - Jud z l zich nu gewis houden by den Heere
zynen God, en Benj min zich n Isr el, n zyne Broederen, fpiegelen. Het Lot, dezen overgekomen, z l gewis het
Volk v n Jud voorzigtig, ougetwyfeld Benj min behoedz m, m ken ; - w nt ichrik en fiddering moeten hun ngrypen, op bet horen v n de droeve m r : uwen Broederen worden om derzelver zonden, orn derzelver gepleegde
Af-
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Afgoday, van wegen derz.elver gronwelen. uithet Land

naar een vreemd Land weggevoerd _
weggevoerd
met v~rlies aller bunner BezittilJgen, van aIle hunne Have - met verHes van Land- en llutgerftaat! - Hoe moat
die dl'oeve maar door al Juda - hoe moet,ze in der joden
ooren, klinken! Dit kan niet anders dan deze Natie voort·
aan behoedzaam •en voorzigtig, deugdzaam en Gadsdien.
fiig ,. maken. - Dan, helaas, verre van daar! - In plaats
van zich 'beter aan te' ftel1(;:n, dan hunne verdreven, dan
hunne weggevoerde Broederen - in plaats van zich te
bonden aall hunnen God, maken zy 't nog veel erger zy verlaten hunnen grooten Weldoeller, hunnen Koning.
bunnen Verlosfer', en vervalllUl t<lt de fchandelykfie Afgodery. - De meeste hUllller Koning,en pleegen grouwelell,
welke de Almagtige , te rein van oogen, niet verdragen
kan. - En, zo ais de Koning is, zyn zyne Onderdanen ...;.
kwade voorbeelden, en vooral van de Hoafclen des Volks.
worden dra nagevolgd. - Allen te zamen verval1en zy tot
allerlei fnoode Afgodery. - Zy vergieten onfchuldig
bloed, dat tot God in den Hemel fchreeuwt, ,'dat om wraak
, roept tot den Allerhoogl1ell. - Zy vervolgen de Godsge..
zanten en dooden de Profeten. - Zo veele grouwelen plegen
zy - tot eindelyk de mate vol is. - Al lang had God juda
laten aanzeggen ~ - Ziet de dagen kQmen, dat al wat in
uwen hnize is, en wat uwe Vaders tot dezen tyd opgeleid
hebben, naar Babel zal weggevoerd worden, daar zal niets
o¥erblfven.· Zo fprak de Heere, 2 KOIl. XX: 17.
Nu eindelyk moet de Voorzeg?;ing vervutd worden. des
Heeren Langmoedigheid is ten einde, en de, mate der on.
geregdgheden des Volks vol. - Babels Koning verzamelt
:lyne benden om tegen Jemlalem op te trekken. - Beeft
nu Jucia en Benjamin! Een duistere nagt van rampen {mat
voor de deur. De Oorlogskr-eet gaat op, en verfpreid
,zieh weldra door al het Joodfche Land. Gansell Juda.
word benauwd, en naa~ mate het onweGr nadert, vermeer·
deren de angl1:en en benanwdheden....... Eene magtige heirbende zel! den voet op JUcia's bodem, - fchdk en vrees gaat
voor uit, - moord, brand en verwoesting verzellen overal
den baldadigen Krygsman. - Rook en vuurvlammen gaan
op door' het ganfche Land. - 'Vahr de Babilonier verfehynt, bukken zich de voorna:uuHe Sterkten weldra voor
zyn geweld. - De zegepralen1e vyand trekt voon, waar hy
komt overwint hy. -~ I:<:indelyk nadert by Jerufalem! ...,. Oat
Jerufa1em, waif de God des Hemels allcen tebt gediend
Vv 3
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k n worden . - D t Jeruf lem, 't welk boogde op 's Hee.
ren Tempel ; d t pr gtig Gods-P leis, • door den wysffen
tier Koningen
n den dienst v n den eenen w ren God gewyd! - D t Jeruf lem , w r
n de N tuur zich h d
uitgeput, om fch tten en kostb rheden voor het pr gtig
Tetnpelgebouw op to leveren ! D t Jeruf lem word omringd , ben uwd -- v n lle k nten berend, en eindelyk ingenomen - ten prooije der vl mmen, ten prooije der verwoesting, overgegeven ! - D t Jeruf lem , lw r d t pr gtig Godshuis geffig;t w s, word niet flegts overmeesterd,
door con Afgodisch Voik , - niet llegts onthei.ligd ; d n men vliegt, in dolle woede, regt op den Tempel n ;
en, 0 grouwel ! d t pr gtig gev rte word n de woede
der lverteerend e vl mme opgcofferd . - Men plundert,
.men rooft, en eerl ng ligt l die pr gt - lle die Heerlykheid, v n dit llerpr gtigst Godsgefligt in de sfchc lle zyne kostelykheid, l zyne Luister, is verdwenen, en
ver nderd in cenen ver gtelyken puinhoop . - De Tempel
word met lle zyne heerlykheid, met lle zyne fch tten ;
- Jeruf lem met lle zyne pr gtigc Gebouwen, tot den
grond toe fgebr nd - ten eenem l verdelgd ! Moord br nd - en plundering, tO deerlyk fchouwfpel ! verwoesten lles . - Te vergeefsch verbergt men zich in de verborgenfle fchuilhoeken . - To vergeefsch zoekt men zyn
hell in de vlugt! De donkere n gt, in welken dit!gebeurt , geeft geene verberginge voor den vertwyfelden
Vlugteling - de vl mmen ontdekken de verholenfke fchuilpl tzen ! - De Boning meent bet gev r ontkomen 'to
zvn -- d n by word in zyn vlugt gterh ld ; - moet ten
tiveede m le, dog nu voor hot l tst, dit ysfelyk fchouwnfchouwen . De Vorst word wrced rtig de oogeu
fpel
ititgegr ven, en voor ltoos v n 't gezigt beroofd! - Eerie
vsfclyke moordword 'er ngeregt .-Zy, die klockmoedig
lle gev ren get rt , lle onheilen eener I ngduurige belegering h dden doorgeworfleld -- die door de woede v n
den honger of de pest niet w ren omgekomen, vielen nu,
of door de icherpte des Zw rds - of in de h nden hunner wreede Vervolgers . - - Al 't overfchot dcr Joodfche
N tie, --- d t de Honger, de Pestilentie of het Zw rd
nog h dden overgel ren , wierd gev ngelyk weggevoerd
n r B bel ! -- D r verdween nu in eenen n gt l der
Joden Luister, en hot fcheen voor euwig ged n to zyn,
met eeu Volk, to voren zo zeer v n God bemind !
Zulke g evolgen h d cone lgemeene n tion le overtreding ;
ge-
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gevolgen, die zulk eene geheele verdorvene N tie troffen !

- Die God kon zyn Volk nog niet geheel vergeten .
Een overfchot blyft bew rd . --- Zy roepen, in de
b nden , tot den Hecre hn.nnen God , zy bekeeren zicll
n bet verl ten hunner hoosheden -- en de Heere
hoort bet geroep zyncs Volks ; :, clz over bet zelve ontfermende, n d t liet zcventig J ren het juk dcr dienstb rheid h d moeten torfchen .
Nuvis de tyd vervuld, d t de Kinderen v n J kob zullen
wedergebr gt worden n r hun eigen L nd , bet L nd hunk
ner V deren . - Nu is de tyu vervuld, en de Heer
z l zorgen , d t Item weder ecn pr gtig Godshuis z l
gef'igt worden, lw r Fly zuivcr gedtend, en
ngebe .
den, k n worden . --- D n met hoc veel mocite, zweet
en rbeid, ging dit werk , , ep rd, en w t w s 'er niet
n v st, eer 'er we r een nicu\.ve Tempel nit de sch
des eerflen verrces! -- Eeu Tempel, wel niet zo pr gtig voor bet uherlyk
nzien, &s de eerfb, , m r nochth ns oneindig ve l hcerlyker , om d t de Worst des Leevens in denzeiven moest verfehynen, en Zyue Hemelfche
''+rTyshcid ld r doen hoor., rn .
Zie d r, n zeventig J r en de b nden v n fl verny in
B bel getorscht te'hebben, ziet zich j kobs N gefl gt nu
weder herfl:eld in zyne voorige vryheid, in zyne \ T oorregten v n Godsdicnst en hurr,e, dr t . -- Zie d r,
Gods beloften en Voorze`.cgi11e,en,
Nit zo joist remold, d t'er
n ontbreekt .
gees j,it
oefenen de joden weer in
vryheid liunnen Godsdict .st , zo hung to fi.'l tten voor
elke N tie, dog die ni :r~ .~er hoo er gefch t word, d n
w nneer men ze mist. - l ds en Ben ; rin h dden zo
f ng in B bel gez,i t under d :u drukkende l st v n
dieustb rbcid, en hmiden de knnellenc ite boejen v n fl verny moeten torfchen . --- Al lien tyd h dden ze geleefd zunder Tempel, zonder Godshuis, in het rridden
der Heidenen ; - in pet midden v n een Afgodisch
D n nu z gen zy hunne boejen efl kt, en
Volk .
hunne ketens verbroken .
Zy woonden we r binnen
de Muuren v n jerul lem ; -- d t Jeruf lem, we6r herbouwd, w r hun Godshuis we r w s opgeri ;t --- w r
men we r den plegt{t tigen Godisdienst oefende den
Godsdienst lnrnuer V deren . -- O Welk een eluk!---Welk eene vreugde . -- Men h d nu de fl f{che boejen
v n den vrycn h ize fgefcnud .
Serub bel w s gefterkt door de H nd des h lm gtigen . -- Fly voltoiit
V v 4
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met de Godvreezenden onder Jud en Benj min, flier zonder geweldige ontrusting der Afgodifche Volken , welke
Isr els St ten bewoonde, by voltooit de bouwing v n Je,
ruf lem, en bet pr gtig Tempelgev rte.
Nu w s de Joodfche N tie tweem len uit h r L nd gev ngelyk been gevoerd , en h d tweem len de ketenen v n
n ffche dienstb rheid op den h ls voelen drukken .
Nu h d men geleerd, hoe men niet ftr tloos vreemde Goden dienen, en den w ren God verl ten kon, -- die zo
v k getoond h d den God v n Isr el, den Redder nit beNu zullen de Joden,
u uwdheden, geweest to zyn .
in 't vervolg, zich w gten, om Hem nderm i tot toorn
to verwekken ; vooi i1 ch r ze flu we r, gered, gebr gt:
zyn in hun eigen L nd,-- St d en Tempel herbouwd zien,
en plegtig tnogen opg n om de Alt ren weir to doer
rooken , en hunnen fl telyken Godsdienst to verrigren .
Nu zullen zy zich gewis ft ndv stig houden n de zyde
Nu
v n lien God, v n wien lle Neil to w gten is .
,z l Jud voort n den Heere vreezen, en Benj min niet
sneer fwyken v n de gehoden zynes Gods ; beiden zu1-len zy geregtigheid geleerd hebben , en voort n de
groote d den vermelden v n Hem, door wiens m gtigen
Arm ze nu we r verlost zyn geworden . - Zou men
zulk een gedr g niet billyk verw gten v n een zo beweld digd Volk ?
Irx
D n verre d r v n d u .
pl ts v n zich voort n omzigtig to gedr gen, en zorgvuldig to w gten, om door zoortgelyke cuveld den hunnen God niet we r op nieuw to vertooruen , beg n zy
boosheden, welke de vorige nog overtrefflen, - boosheden, zoortgelyke nooit eenige N tie of Volk bedreven
heeft ; hoosheden, welke ook ten gevolge geh d hebben,
de gedugtfte Str fgerigten ;
Str fgerigten, - welke nu, byk ns gttien Euwen l ng, zonder verpozen genhouden ;
duurd hebben, en die no- werkelyk blyven
d r men den Jood nog ziet omzwerven over den g nfchen
rdbodem , en verfpreid onder lle Volken ;
d r men den Jood nog ziet omdoolen zonder wettig Erfl nd, zonder eigen Beftuurders , zonder eigen \Vetten,
ver cht en verfin d r n lle N tion ; - m r nog ls
een byzonder Volt, bew rd , en v n lle Volken onder
de Zonne onderfcheiden . - D n l t ons voortg n, en
de oorz ken opiporen, w rom deze N tie nu reeds eene
reeks v n Euwen zo zigtb r door de H ud v n God is
bezogt geworden,

W I
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W t m g tog de joodfche N tie bedreven hebben , d t
ze nu zulk eene l ngduurige ffr f moet lyden
Hebn fnoode
ben Jud en Benj min zich weer vergrepen
fgooery , welke ffchuwelykheden de Heere niet verdr geil k n? Plegen de Joden no- die zelfde euveld den huuner V deren , w rom deze weleer ook uit hun L nd
zyn gedreven geworden, eene h rde fl verny hebben moediets v n dit
ten lyden, en ls b llingen omzwerven!
lles ! Nimmer heeft de N tie zich minder fchuldig gem kt n fgodery, d n heden : nimmer zich n die fiioode
bedryven minder vergrepen , d t nu den tyd v n by de
twee duizend j ren ! --- \V t m g dit Volk d n wel bedreven hebben, vr gt men billyk, d t het th ns zo h rd,
zo zigtb r en z nhouclend, geffr ft word?
Elke Jood
is tit ns zeer fl,werig v n Afyodsdienst
-- seder houd
zich n uw n den dienst des Gods v n Abr h m , Is c
en ,t ii j kob . -- De Joden hebben een fgr_yzen v n lien
u deren Go&dienst ;
n deze misd den heeft de Joodfche N tie zich nn in 't minst niet fc'huldig gem kt, en
nogt ns w s net cie AFgndsdienst, om welkeii hunne V deren n r Asfirie en n r B bel zyn gev nkclyk been gevoerd geworden .
Nogt ns wierden om deze misd den St d en Tempel verwoest .
D n nu is bun no ;
veel ergers wederv ren - Nu is hun Burgerll t geheel
vernietigd ; •-•- de Joden zyn nit hun L nd ge .ireven, verflrooid over de geheele Wereld -

De Scepter is

nit

geheel v n jud geweken
zy hebben genes e&gen Wet .
gever , wellce hen regten k n .
Welke nio,en tog wel
de redcnen zyn v n zulk cone gedugte fir f? L t ons den
w res grond hier v n opfporen .
Wy hebben gezien d t de Joden nimtner minder Afgo .
dery gepleegd hebben, d n nu, en nooit 'er f!,eeriger v n
geweest zyn , d n geduurende l den tyd d t zy verlfooten zyn geweest . D n n uw w ren jud en Benj min we r
in huniien ouden voorv derlyken , in den w ren, Godsdienst,
en hunne oude voorregten, herfteld, --- ii uiw w s Jeruf .
1em herbouwd, deszelfs Tempel opgerigt, -- de Alt ren
rookten we r n uw v n hunne br ndofiers de Vrvheid
w s n uw herfleld, en begon m r n uw voorleden j inmeren to vergeten, of, zie d r, zy ver gten r s hunnen \Veldoener, en verv llen niet flegts tot vorige bonsheden, m r
beg n eindelyk grouwelen , w r voor de Zon zich moest
verbergen ; de Hemel treurde en de Hel zich verheugde! -V v 5
To
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Te vergeefsch h d God v n tyd tot tyd hun Gez nten gezonden , en uit Zynen n m den food l ten verm nen,
ernflig l ten w rfchouwen , om v n weg to ver nderen,
om hunne boosheden of to leggen, en zich to bekeeren tot
hunnen V,erlosfer , die hen uit B bels gev ngenis h d weder gebr gt in hun eigen L nd .
Te vergeefsch h d
God hun doze uitreddiug, en die uit bet on dr gelyk Diensthuis v n Egypten , v n tyd tot tyd l ten herinneren , en
met veel erns4 onder 't oog brengen .
- D n, in pl nts
v n to willen luisteren , in pl ts v n bet oor to leenen,
verh rden zy hunne h rten, --- Verre, wel verre, w ren zy
f, v n zich to willen vernederen, en tot God to bekeeren ;
,~y b1,even h rdnekkig vnortg n in hunne boosheden , en
trouwioosh ;edcn . --- Geweldige bedreigingen konden triet
Gedu te Pr fren h dden op hen gene uitwerb ten .
In vooitpoed wierden zy b .ld dig , en in teking .
genfpced verh rdden z j lit nne h rten
Verfl:okt v n
gemoed ginger zy voort v n boosheid tot boosheden , en
vermenigvuldigden hunne misd den zod nig - d t bet geroep hunner ongeregtigheden klom tot voor den Throon
des Alni gtigen . - Zy bleven dus in hunne ongeregtigheden , in hunne boosheden , verh rden , verfm dden de Gods gez nten , en floe-c de bedreigende Voorfpe!lingen der Profeten in den wind . J zy deeden hunne fnoodheden ten
hoogtlen top kIirn :ne : w nt zy floegen ten l tilen (o grouwel!) geweld dig,e h rden n de Gez lfden des Heercn,
en doodden ry e Fiofeten .
Onderwyl h d God pes
n Zyn volk Go t 'er nn to doen w s, in zo ver,
ged n
fi t fly vr yen kon : , Is 'er oo'k n g icts n myn yolk to
n het zelve niet ged n hebbe?''
„ doen , bet geen it:
D n cites to vergeefsch : dit yolk Sh d ooren, m r hoorde
niet ; h rten, ts r niet om op to tncrken .
Inmiddels
br k de tyd der vervullirg v n de Godlyke beloften n . -I-let w s voor de deu d t God zyner toezegginge zou gedenken, in bet w~enden v n Zynen eigen Zoon in de w ereld ; w nt de Voiheid des tyds gekomen zynde , heeft God
Zynen Zoon gezonucn in bet vleesch, geworden uit eene
Vrouwe . Deze Godlyke Perzoon verfchynt in bet vleesch
op dezen A rdkioot .
1-Iy verfchynt wel in eene nede .
zelfs in den l gllen, in den ver gtelykrive gefl lte
ften, lt t - nedcrig
ver cbt ne r de Wereld
d n echter met zo veel Luister en Heerlykheid , d t Hemel
en A rde v n deze luisterryke verfchyning getuigen .
Op
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Op dit p s d len de Hemel-Burgers uit de hoo,gte in de
vl kke velden v n Ephr t neder, en vervullen die flreken
met een vrolyk gejuig , met een vrolyk Geboortelied ,
verkondigende hoe Gods eigeu Zoon in 'r vleesch is verfchenen . ----• Nu juichen de [Jewel-Burgers, en l 't rdryk juigt met dezelve over deze hetichelyke 1,lyw r! N m g men billyk verw gten , w nner deze groote Gez nt , onmiddelyk uit' bet hooge Hgwelhuf tot behoud
v n 't menschdom fgezonden ; w nneer deze Gez nt Zyn
n dit Volk den wil v n Zynen
l st gn t uitvoeren , en
hoogen Zender bekeud m kt - d n m g men billyk ver,ly gten , d t J cobs n kroost niet l nger nicer z l blyven
weigeren, het oor to leenen n de welmeenende r dgevingen .
Zy zullen nu de oneindige licfde hunnes , lil kers
erkenuen ; v n wien zy zo veele doorll nde bewyzen v n
i<iefde ontv ngen . Die hun Zynen eigen Zoon zend ter
hunner behoudeniso -- Zy zullen zich DU diep voor Hem
verootmoedigen
den Zoon v n bunnen Verlosfer hulde
doen, en Hem erl ennen voor hunnen fleer en Boning .
wn! Gods Zoon verfchynt in
D n wel verre d r v n d
bet vleesch , woont onder de menichen -- woont order
J kobs N gell gt
n , begint
v ngt Zync bediening
Zynen l st uit to voeren , predikende en verkondigende den
joden de Blym r des Z ligen Lu ngelies . Hy bied
hen de verzoening nn met den V der, wien zy zo dikwils
beledigd , en tot rechtv rdigen toorn verwekt , h dden . Hy predikt lum Geloof en Bekeering , beftr ft en geeft
n elk den besten r d . --- 1V ndelt her L nd door,
goeddoende en genezende lle , die m°t ongeni kken en
kr nkheden bezogt w ren
onfchuldig, onnozel, onbefmet v n eenige zonden , zo d t niem nd Hem v n de
minfl:e misd d kon overtuigen . 1-ly w s de Toevlugt
der onnozelen , de Redder der verdrukten , en de Belchermer der bl nke onfchuld .
Zulk een volm kt
Perfoon , zo voortreflelyk cen Ge< nt, z l gewis v n elk
gei :erd worden -- met liefde ontv ngen en gediend . - .
Zyn r d, welke de r d der Wysbeid is, z l gewis ing ng
vinden in ller h rten .
Nu z l Jud wile boosheden
fleggen , en zich bekeeren tot den (god v n J kob . -D n, w t ziet men gebeurer.? - - J!dst bet tegendeel,
w t men billyk mogt verw gten . In pl ts v n Zynen r d,
op to volgen , Hem to eerbiedigcn , en lle lnilde en eer
to bewyzen, ifopt men de ooren voor Zyne ver,n nin2en ,
men verh rd Zyn h rte - men verfut d I -Icm
men
ver-
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verj gt - men vervolgt Hem-! ----, De Zoon des mei
fchen heeft niets w r op Hy bet hoofd k n nederleggen! -w re het hier nog m r by
en dit is het nog niet l
Men vervolgt den w ren menfchenvriend
gebleven .
den Weldoener des Volks, die zelfs Zyne vy nden weldeed ; -- men*vervolgt Hem zo l ng, en rust niet eer, voor
By in de fh®odffe h nden der onrechtv rdigffe Rechters
v lt .
Nu word Hy op de gruwz mffe wyze mish nop de b ld digfte wyze gefm d , befpot , en
deld
eindelyk (6 grouwel !) veroordeeld om levend n cene opgeregte p l gen geld to worden ! - Hier lyd de volm ktffe onfchuld de ongehoordffe mish ndelingen , 4
wreedffe folteringen ! -- Hier onderg t Gods eigen Zoo*
Hy, die Hemel en A rde uit Niet deedt voortkomen
bier onderg t de Vorst des Hemels en , der A rde den fm delyken, den ver gtelyken, den vervloekten, kruisdood ! -(6 grouwel1) w rv n de weerg nooit op rde gepleegd
wierd!
Dusd nig een Lot treft den besten 1\lenlchen .
vriend! - - Zulk een loon .vergeld men zynen Weldoener ! Zo h ndelt men met den Zoon v n zynen Schepper Zo mish ndelt men God
met zyn eigen Formeerder !
dien God, door wiens Alm gtige vingeren do
zelven,
Hemelen zyn uitgebreid, en de A rde gegrond is .
Nooit w ren 'er euveld den bedreven v n lien rt, nooit
w s eenig yolk op A rde tot d t toppunt v n ftchuwelykheid geflegen , ls de Joodfche N tie in dezen tyd. Her w ren zulke grouwelyke misdgden, d t 'er de g nfche
n tuur over in rbeid ging ; de A rde fchudde op h re
grondvewten , en de Zon verborg zich gter een rouwIluier . Grou -w elen die de gedugtile ftr f v n den I-Iemel
friepen ; zuike Gerigten, die lle vorige fJr fen des Hemels ovlrtrollen : w nt nimmer h d God den Jood nog
zw rder gewigt v n zynen ontvl mden toorn doen gevoeEn geeit wonder
len , d .tu hem tru trellen zoude .
rt hunner boosheden , die
wv rlyk, zulks vorderde de
neon tut die hoogte geffegen w ren , d n toen ze den
:Goon v n God n hunne wr klust h dden opgeoflerd.
Zes en zestig J ren w ren 'er nu byk ns verloopen,
n d t een I ngelenfch r in de Velden v n Euhr t
de Flym r nkondigde, d t 's Werelds groote Verlosfer
w s in 't vieesch verfchenen , om eene verzoening to hewer.
ken, tuslchen den verdw lden mensch en zynen Formeeren byk ns twee en veertig J ren w ren 'er verder
lireken, n d t even buiten Jeruf lem het ysfelykst fchouwfpel
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Tpel w s
ngeregt , een fchouwfpel ls nimmer op den
A rdbodem w s vertoond!
Toen z g men den krygszugtigen Romein bet eerst den Vy ndelyken voet binnen do
Dr
grenzen v n her Joodsch Gemeenebest zetten .
voert een t lryk heir in zy nen optogt den doodfchrik n !
Geweld en verwoesting wierden llerwege ngeregt .
Her w s op Jeruf lem, de Hoofdit d v n her g nfche Gemeenebest der Joden, gemunt . Die flerke Vestin,g werd v n
rondsom ingefloten, v n lle k nten bem nd, v n geweldige ftormgev rten omringd, en gedreigd met eenen onherflelb ren onderg ng . -- D delyk n men de Vy ndelykheden
eenen nv ng, en met deze de grouwz mfte wreedheden .
Dr ziet men her l uw menfchenbloed ftroomen ls rivieren !
Hier vlugt de be ingfte Vrouw, om w re her mogelyk voor h r en h re tedere zuigeling nog ergens eene
veilige fchuilpl ts to vinden . - D r yveren de Seloten
met eene dolle yverzugt, en offeren duizenden fl gtoflers n
liunne doldriftigheid op ! -- Noch goederen , noch bezittingen, noch leven,worden'er gefp rd !,-- De llerheiligf1e
pl tzen worden ftr floos ontheiligd! - Angst, ben uwdheid, fchrik en droefheid, verfpreiden zich door lle de
Wyken der St d ! -. Grouwelen en ontmenschtheid n mes
eenen nv ng - verzeld v n muitery, oproer, plundering,
en moord! - Hongersnood -- her Zw rd en de Pest, fleepen 'er d gelyks by duizenden weg! - D n eindelyk, n
vyf m nden de h rdnekkigfte belegering , den r zendftert
honger, de woede des zw rds, err der verderfelyke pestilentie, to hebben doorgeft n , en zo vele gev ren get rt to hebben, breekt die verfchrikkelyke d g n, w rop
bet r mpz lig Lot v n Jeruf lem voor ltoos z l beflist worden - w nneer St d en Tempel, met l w r nog n deze
l rtgduurige belegering is overgebleven , w nneer l w t
nog leeft n de fcherpte des zw rds , en de woede der
vl mmen, z l opgeofferd worden ! -- 4V nneer moord en vuur
de ysfelyklte , de j mmerlykfle, verwoestingen
nregten,
en de treurigf'e voetft ppen gterl ten ! - N heft Jeruf .
lem, nu heft l 't L nd, eene j mmerkreet n! - Geert
wonder, nooit trof bet Joodfche Volk zulk een j mmer! -•
Die vrezelyke d g breekt
n ! (6 kelig fchouwfpel !) Over l W r men zich been wend, vertoont zich de dood
in lle zyne kelige ornft ndigheden ; - d delyke ben uwdheid , ngst en vertwyfeling, overmeesteren ller b rren !
V n rondsomme is bet niet d n fchrik en beroering, - en
t ergens doet zich eepige fl.ikkering v n hoop tot redding
Qi
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of ontkoming, meer op ! - De dood woed in lle Wykex
der St d . - Nu hezwykt de floutfle held - l l ng door
den honger uitgemergeld tot op het gebeente !
Het
zw rd ontzinkt den d pperen vuist! -- Het tedermoederlyk
h rt verliest lle gevoel, en heeft den r zenden honger nog
voor een ogenblik zoeken to ftillen met het vleesch v n
h re eigen vrugt ! - welke ben uwende - welke llerysfelykile omfl ndigheden! - Eindelyk overweldigen de d p .
pere Romeinen de St ds muuren, - dringen door tot n
den Tempel -- vl mmen en rookd mp verheflen zich tot
n den 1- lemel ! - „ De Zon word verduisterd en de
„ M n ver nderd in bloed ! " 6 Ysfelyke d g ! - M r
nog verfchrikkelyker n gt! - Hier woed de mensch, ls
wilde by zyn gefl gt v n den A rdbodem verdelgen .
De ongehoordfle wreedheden pleegt men tegens elk nde .
ren . - Een n r gej mmer en gekerm gn t op , en vervult
de wyde lugt . - Het is niet d n vuur en rookd mp
lom moord, en menfchenfl gten! --- „ d Jeruf lem, Jeru,, f lene ! " die de Propheten doodet en fleenigdet, welke
tot u gezonden wierden ; -- die nog gene h lve Euw ge.
leden, (d grouwel !) u bezoedelde met het bloed v n uwen
Koning - met bet bloed v n Gods eigen Zoon ! -- 6 Jeruf lem ! nu zult gy ook fm ken l bet gewigt v n den
toorn des Alm gtigen, - die l ng gedreigde - die gedugte, flr f op lle uwe grouweld den! - Nu proeft ge de
wr nge vrugten uwer Godloosheden, -- Godloosheden, to
m t bekl gd, en die niet kunnen uitgewist worden, d n
door de gedugtfle wr k des Hemels ! - u jeruf lem! to
vergeefscii verheiFen zich nu uwe j mmerkl gten - to
vergeefsch zendt gy ze ten Hemel op ! --- Hy , die u
redden k n , is doof voor uw kermen, -- Hy , die u redden
k n, geeft u over n eene geheele verwoesting ! - Men
fteekt den br nd in den Temmpel, nu woeden de vl mmen
v n lle k nten , en l r s ligt d t pr gtig Gebouw in de
sfche ; - d t pr gtig Tempelgebouw , lw r J kobs
God lleen gediend wierd, is r s geheel vernield! -- Nu
word de Voorzegging letterlyk vervuld ; voorw r d r z l
geen den fleen op den nderen gel ten worden . - Jeruf lem, St d en Tempel worden geheel verdelgd, geheel verwoest ! De zegepr lende Romein verdelgt in ednen fl g
het g nfche Getneenebest der joden . -- Elfm l honderd
duizend menfchen zyn gefneuveld door den honger , bet
zw rd, en de pest, of door de vl mmen! - Honderd duizend worden 'er in ketenen gekneld , gev nkelyk weggevoerd ;
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voerd ; terwyl het Bering overfchot nog ontkoming zoekt
in de vlugt , en omziet n eene veilige fchuilpl ts . -.
Het n kr , )ost v n d t overfchot zwerft nog ls b lling in
de Wereld om , en heeft nu reeds zeventien Euwen heromgezworven under lle Volken der A rde. - Hier door
hebben wy deze levendige getuigen , ls de onwr kb rfle
bewyzen v n onzen Christelyken Godsdienst, nog d gelyk9
voor ogen , en zien ze ls een zonderling geftr ft Volk,
21s ver gte b llingen, :dom zwerven .
D r ligt nu Jeruf lem, - die Vorflelyke St d, welke
boven lle de Steden der \Vereld in luister uitfchitterde i
met lle h re Pr lgebouwen tot den grond toe verwoest! -De r li-t nu de Tempel, d t heerlyk Tempelgebouw, d t
door .«gcig Godsgefligt , door de lvernielende vl mmeft
in de s .che ! -- en v n l deszelfs luister is niets overgefch te ! - Rivicren v n bloed ilroomen T ngs de flr ten . Het bleed v n V ders en Kinderen - v n Egtgenoten en
N stbell ndeu mengt zich hier onder een ! - kVe1k eene
vertoonicg ! - Akelig fchouwipel! -- WViens . h rt krimpt
niet weg op de befchouwing ! -- Ontroerende omfl ndigheden ! - kV r zyt gy nu , gy eertyds kVereldberoemd Jeruf lem
w r zyt gy nu met uwe Pr lgebouwen - met
uwen Tempel? - WV r is nu l uw luister, l uw pr gt,
lle uwe heerlykheid ? --= Hel s dit lles is niet meer ---'t is
verdwenen --'t is in sch verkeerd! -- Zulkc gevolgen heeft
bet ver gten v n den besten r d , het verfm den v n de
heiiz milc verm ningen ! - Zul ke gevol Ben heeft een fnood
Gedr g - zulke gevolgen hebben uwe Boosheden, 6 verilokt gefl gt v n J kob . - N hebt gy reeds den tyd v n
by
gttten Euwen , verfcooten v n uwcn God , ver t
v n de heele kVereld ls b llingen moeten omzwerven
Deze zyn de gevolgen ewer verfoejelyke h ndelingen , of
rne :ent gy, d t ge itr floos de h nders u den Gez lfden
des Eleereu hebt kunnen fi n ?
Of meent gy ftr fl,)os
to hebbben kunnen fchreuwen - zinneloos to kunnen
tftroehen? Zen bloed kome over ons, en over onze kindereit ! kk'c:J zie d r, n u ondervindt gy welk eene wr k
d t heilig blood vordert . -- Nog komt het over u , en
komt op uwe kinderen ! - Zyt gy vergeten,
verttokte
Joden ! w t 'er voor byk ns gttien Euwen even buiteu
_Jeruf lem -- w t'er toen op Golgot , gebeurd is? - Gy
kunt het niet vergeten -- en l w s 'het d t gy het verg te -- de wr ck, die vervolgt, zou het u herinneren!
of meent gy,, d t uswe V ders de onrei e h nders n den
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fleiligen hebben mogen fl n -- en hem mogen v stn ge •
n een gevloekt fl venhout!
Misleide verh rde
.fen
N tie ! W rlyk om gene ndere reden vervolgt u tot op
heden no- in lle pl tzen de wr k des Hemels, d n om
d t gy Zyncn eigen Zoon buiten Jeruf lem op Golgot gekruist hcbt . -- () jeruf lem , Jeruf lem ! H d ge nog III
tyds bed gt,w t tot men. vrede diende, gy h d nog kunnen
pr len met uwen vorigen Luister ; d r gy nu n eene geheele verwoesting zy t overgegeven , en hebt ondervonden
welke treurige gevolgen het ver gten v n heilz me r dgevingen, v n welmeenende verm ningen n zich deepen I
Dus meen ik , door eenige uitftekende Voorbeelden to
hebben ngetoond, welke gevolgen het verfm den v n welmeenende r dgevingen , bet ver gten v n gep ste verm iingen, doorg ns n zich fleepen ; gevolgen die' veel l to
l t betreurd, to fp de bej mmerd, worden! - D t veele
volken zich fpiegelden
n de Joodfche N tie , die tot
zulk een zigtb r teken word gefleld. - D t inzonderheid
`vy Nederl nders , die even ls Jud tot een byzonder
Volk v n God gefleld zyn , ons fpiegelden n deze N tie ! -- Wy die zo veele getrouwe verm ningen ver gten ,
die zo veele welmeenende r dgevingen verfm den - die
ons n zo veele b ld digheden, en godloosheden, fchuldig
Nv'y die eene murmureerende en tegen God opw ken ;
si
roerige N tie zyn ! - D n l ten wy ons fpiegelen
en ons bekeeren
de Joden
God z l ons gen dig zyn .
C. v. D . G.
DE VERLOORFN DOCH WEDERGEVONDAN ZOOM .

(Dichtm tig T fereel .)
Hoe Irebbe ik de tucht geh t , en snyn herte de beffr ff~htger
s e fn d , en hebbe Wet gehoord n do flemme myner On •
dersvyzers !
SALOMO.

'~'~ en zeker Mensch , die , door den opperilen Verzorger v n l
$~t
w t leeft, in eene ruime m te w s bedeeld n de W ereld,
veele Huurelingen
huis
h ve en vee bez t ;
Hy h di
decide ook in een der byzonderfie zegeningen .
twee Zoonen ;
op welken zyne Grysheid cen blyde voorttitziende hoop b th gezet ; d n, het geen ons vreugd beloofr,
ver-
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oer ndert zomtyds in droefheid :
De jongfe v n die
twee
in 't bloejen zyner j ren zynde , h lt door zynen
zynen V der , l vroeg bekommering verd rtlen c rt
wekt : d r by in eene leevenswys, vol onger`geldheden, doof
voor het oudcrlyke Woord, lien welmeenenden r d in den
wind floeg . Deeze begon nu 's V ders hoede , tucht
en wyze lesfen, geheel moetle to worden . Hy verzorg
koos des vourt n veel liever , op den breeden weg v n wellust en llerleye ongebondenheid, vry en bly, n r eigen zin,
zonder Loom en teugel, voort to dr ven
Met die ;;e .
d gten geheel ingenomen , zegt b y tot zynen V der ; doe my
reeken,chep, v n 't Been my toebehoort ; geef my myn wettig e ndeel ; 'k heb zoo veele j ren reeds, met zwoegen, en
fl ven doorgebr clit ; - my zelven nu l ng genoeg verne .
derd .
Ik verkies myne vryheid
geef my dcs, 't geen
gy my niet wJgeren hunt ;
het lust my elders t g n
leeven .
D V der, op then eisch geheel ontroerd, v t nu op zyne
beurt bet woord op, en zegt ; o! myn Zoon, w t is dit!
w t drift bckruipt uwe zinnen ! - Welk een ond nkb re
eisch is deeze! beloont gy dus die redere zorg, die ik u
v n uw Wieg of betoonde ?
D r il, rusteloos, d g
en n cht, voor de bevordering v n uw ziel en ligch m zorgde . Is dic die fleun en troost, die zich myn ouderdom v n
uwe jeugd mogt belooveiO Hel s ! w t port u n tot zulk
een dw s befluitz heeft iem nd onzer u misd n? of
fpruit uw eisch ileen, nit zuclit, om, in een vreemd ge ;vest,
verre v n het oog owes V ders uwe d gen door to brengen?
Ach myn Zoon , - denk nn 'c gev r , d t u to w chte
ft t : -- een
nt l v n verleidinfzen w cht op u ; en
w t nders z l het gevoig d rv n zyn , d n - fch nde
Hoe zult gy u zelven kunnen regeeren, d r
en fin d ?
gy u zelven nog niet -m-- kent? ltoos z gt gy den Zonnefchyn v n geluk over u opg n ; en nimmer hebt gy de
bulderende R mp-Ork nen over uw hoofd hooren loejen .
floe z l uwe tedere jeugd zich hierin gedr gen ;
t .oe
zuit gy u hiern fchikken, --- d r de zinnen nu nog d gelyks
fpeelev ren? om 's Ilemels wil, overweegt dit lles ; l t u
myn r d wederhouden ; --- blyf hier --- en fm k ii-, c
my nog l ng bet goede v n myn huis ;
ontvluchr de gev ren, die op u loeren ; en doe myne gryze h iren, door
geese nieuwe zorg
h rtzeer e verdriet, vroegtydiger
d n nders ten gr ve d len .
Dus fpreekt de Grys rd ; d n
zyne wyze ver,n ning
w s vruchteloos . De Jongeling houdt zyn gefprooken woord,
en zweerc, hec kosre w t her wilde , zyn opzet nit to vocren . En
~ . zie dz r, de V der voldoet q den eisch v
y»
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ndeel, in r 't recht v i'
zynen Zoon : by fchenkt hem zyn
't wettig blo2d .
tl nfchouwt nu verder den dolzinnigen Jongeling . N uw.
by v lt terftonct
lyl.s heeft by zyn be, ;cerde deel , of
n 't werk ; m kt zich met 'er h sc reisv rdig ; even,
of zyn toed, indien by 't l nger in her v derlyk bewind liet,
verfiuelten zoucie . I-let ingebeeld geluk is nit zyne oogen to
leezLn : --woidt bet hLisgezin zyns V ders, v n d g
ter d g, w rfcher! en - emdelyk komt hot uur - v n zyn
veil'cheien . Ily zegr l bet hi,isgezin v rwel, en j gt, doof
g, met zyne moedige Rosfen
voor reden en g21-l
voort ;
verre v n 's V ders w ning.
i.u molt her hem gel ikken, n her eindigen zyner togt,
den L dgrond to betreeden, dien by h dt uitgekoozen, om
in gew nde lust to leeven, n r de wet zyner begcerten .
Nu fp t by d dlyk nit in zondige euveld den .
Le
vetleiding betovert hem ; de weliust bl st zynen p s ontvonkteu gloed in voll, : vl nimen n : by voldoet zyne
bcgcertcn , in llerfeye outucht, en b ld dige overd d . Zyne
vooir d is not versch :
het ontbreekt hem th ns
n
g,eeue vrienden , en l ffe vleieren , die hem ls omcingelen ;
die, op zyn goed verbit , zyne edimoedighetd en guilen inborst pryzen ; en
lles uitdenken, om hero verm ken op verm ken to verfch llcn ; d r by bull mgt een ryklyk decl, nit zynen fch t, beloont .
Dus flyt de wulpfche Zoon , door v lfchen lof gefteund,
zyne &gen : nu d cht by, den weg des heils gevonden to hebben ; her l ng bedoelde wit, v n vry en ongebonden to leede ongebondenbeid is ltoos onbefteuven . --• D n,
een R nker voor
dig : zy vocdt eene doodelyke kw l,
bet erode dr gt den l st ; ls w nneer 11e
't gemoedl :
ongebondene vreugde in rook verdwynt .
Zulks ondervondt ook de Jongeling eeri ng op de deerlykfte wyze. IIy
viel v n bet fpoor der weelde , in de llergrootfte elenden
zyn voorr d v n geld en goed liep weldr met llerke fchreFlieruiede geeft zyn wellust den geest ;
den ten erode .
bet gebrek verdryft nu lle vreugd, en rust ;
de moed
begeeft zyn eertyds fier h rt ;
de kommer m kt hem
bet leeven b ng ; terwyl her gebrek zyne finerten openb rt .
---- Zyne vrienden worden n uwlyks zynen j mmerlyken:
ft
gew r, of
elk verl t hem . En this z g by zich ,
door her gebrek en de rmoede ls
ngrinnnen .
Edoch,
clit w s bet niet l . Eene ysfelyke pl g, de dolle hongersnood,
trot, met h re geesfelroede, her l nd, w rin de Jongeling zyne
goederen h d : verkwist, met zulke zw re fl gen, d t l, w t
Adem h lde , dezelven gevoelde .
W r re d nu in deezen
hood 2
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w r heenen?
geen vreemde ziet n zyne finerten om ; -- de V derlyke hulp
k n bier geen byft nd bieden . Ongelukkige Jongeling, wie z l
u uirkomst geeven? Ilet dreigende gev r intusfchen eischt een
Hy ge r des by zich zelven to r de ;
fpoedig ber d :
der , overwogen
en - n d t by, nu hot een, d n hot
zich to vervoeh dt ., fchynt hem hot bi'ste toe, om
Hy vr gt,
gen by iem nd, die eeu rbeider nodig heeft .
zoekt - en vind eenen burger, d r by, zich , voor
w rtoe! Ach
zober loon,
n zynen dienst verbindt : d n
Hemel !
tot den ver chtelykften El nd , om
h t
borstlig Vee to hoeden ; en hot Zwyuenhok B de to fl n
De L ndpi g bleef intusfiehen woeden ; en wel met zulk eene
Itreugheid , d t de jot,geling zich n uwlyks ten h lven kon
verz deu . Fly v lt zynen floor l fineekende to voet, om zyn
hongrig ingew nd to mogen vullen, wet deu de f der Z,vynen :
d n, bet w s vergeefs gefineekt ; ook dit ver gtlyk voedzcl word hem geweigerd, iiie® n nd g f ze hem. d ! R mpz lig
to zyn, on
J ongeling! kort to vooren fcheent gy con Koning W
nu kunt gy, in w rdy, by geen Zwyu h len .
t r d in
deezen nood? w r heenen zich gewend ? de herinnering doer
hem, in zyne ben rdheid, flu en d n d welmeenende V •
derlyke ftem en getrouwe w rfchuwing, ls 't w re, hooren .
Hy denkt
n zyns V ders huis en 't gelukkig huisgezi ; d r
de miufte fl f overvlced v n dr nk en fpys g niet . Ten l tite, geene uitkomst meer ziende, wil by weder g n, n r de
pl ts, v nw r by gekomen w s ; en, met een berouw heb .
bend gemoed, zynen vroornen V der n deren ; hem met fm ekingen,
gebeden,
j mmeren en weenen, to voet
v llen ; zyn w nbedryf belyden ; r-- bidden om gen ; en z ggen , och V der! ontferm u loch !
wil my myn fclruld vergeeven! 'k hob zw rlyk tegen God en u misd n! ik ben d-:n
nr l v n
n m v n Zoon onw rdig ;
ftel my on der bet
uwe huurelingen , neem my flechts tot uweu gerrng(ten Sl f
n.
Dus fpreekt de Jongeling ;
by geeft zynen Heer kennis
v n zyn voorgenomen vertrek , en deeze telt hem hot gering
verdiende loon toe .
Nu vertrekt by, m r, in eene geheel ndere ged nte, d n,
toeu by zyns V ders huis ver,iet. - Hoe g r by met zw kk
fchreden, ls tusfehen hoop en vrees ;
dog, boetv rdige Jongeling ! refs vry voort ; u ft t geen kw d cc vreezen .
Zyn V der zweeft hem nu fteeds voor den geest . Inwsfchen
n dert by l v st zyne geboortepl nts .
I-ly ziet v n verre d L ndgebouwe zyns V ders , en
d nkt God,
die hem, v n zulk eene zw rwichtige reis, dus verre h lt gebr gt .
Nu n dert by nog meer, en krygt !le de M zirtingen zyns V ders iu bet oog ; en - efudelyI ziet by
v n
X x --
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v n verre
den V der zelven . Nu verwt de bleeke vreds,
d n bet fch mrood, zyn gel t ; een florm v n fchrik fleekt
doch in dit eigenfle oogenbiik fl t
in zyne ziel op,
ook de V der de oogen in bet rond ; en ziet v n verre zywie is in Il t de nnen l ngvermisren Zoon . D n
doeningen des V ders, op d t tydilip, n r eisch to fchetfen!
De V der vliegt met opene rmen den Jongeling to gemoet ;
en deeze v lt hem v n verre reeds ooimoedig to voet, terwyl
by uitroept, myn V der!
Och gen !
Ik heb tegen God en u misdreeven !
Ik ben den n m v n uwen
Zy flrengelen elk nders rmen om elZoon onw rdig!
k nders fchouders heenen, en de V der looft zynen God, d t
by zyn Zoon weder m g
nfchouwen . Hy vergeeft hem l
Let misdreevene, en
brengt hem in vreugde n r zyn
huis . Elk N t verwonderd, op het zien v n deezen vreemden G st .
leder vr gt , w t m g dit zyn ? De V der
zegt, dit is myn kind!
0! blyde flonde! 'k heb myn
vermisten Zoon nu weder : by leeft, die reeds voor my geflorven w s : komt , lustig nu n 't werk , brengt bier , voor
mynen Zoon, myn llerbeste Bleed ; myne Pronkfier den ;
trekt hem deeze Schoenen n de voeten ; fleekt deezen Zegel .
ring
n zyne rechterh nd ; en begeeft u n buiten ; h ft bet
vette K lf v n de St l,
fl gt bet ; w nt
deeze d g
z l getuige myner overgroote blydfch p weezen .
Weldr w s de Jongeling geheel verdoscht, met Feestgew d
omh ngen, en heerlyk opgefierd . Nu begon men recht vrolyk
to zyn . Alles w s , n r 's L nds gebruik, toebereid ; de t fel w s ryklyk voorzien met de uitgezogtlle keur v n Spyzen ;
en bet beste fluk v n 't welgemeste K lf w s bet uitfleektnd
De blyde Grys rd pl tst den Jongeling n
hoofdgerigt .
Tyne zyde ; en
d rmede geeft elk der vreugde bot . De
Drinkkelk g t rond, en wordt, op eenen g lm v n driem l
des V ders Zoon w s
wellekom, geledigd : w nt
verlooren, en
is gevonden.
St t flit bier, gy Jongelingen, befchouwt dit T fereel . Hebt
hebt gy een fkeer
gy verm k in losb ndig gezeifch p ;
v n de tucht en wooning uwer Ouderen ; fnelt gy zonder
fchroom voort op 't p d des Verderfs : - verl t toch, m g
ik ulieden bidden, d t ongebonden leeven! I3eeft, op bet gezicht v n den poet, welke zich g pend voor u opent . Ziet met
fchrik op den r nd der fleilte, w rop gy u bevind ; en - l t
indien 'er nog
h,:t gefchetfle u ten fpoorfl g dienen , ow,
een oogenbiik v n wederkeeren overblyft,
bed gt te weezen , om'er u, ter uwer behoudenisf :, v n to bedienen .
V . .
BLAI) .
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In gee Mengelwerk voorkomende .
A.

B.
(St rrelysren v n)
4 gen over de meeting d r
148. W r nit by dezelve
v n.
I93 opgem kt hebhe .
id .
ABBA 1'HULL , denkt zyn ZoonBedenkiizgen,(Zedelyke)87, 175,
to zullen ontmoeten , zyne to
452, 494 en 539
leurftelling , 359. Ontv ngtBELrrvnA, de gem kte ndoen448
berigt v n diet*. overlyden , lyke. Len Ch r fler .
563 . Z ; n gedr g orntrent C pt . Berhice, K l gten by Hun Hoog
id. Mogenden ingeleverd over den
CLUER.
Ahysfinie, welke verfchynfels l. ft t der Sl ven in die Volkd .tr de Overftzooming des Nyls pl nting .
314
vergezeilen, 7u. Hoe zich do Bigmre, (A rt der Inwoonderen
woiken d r onverw gt ver- v n) in get 1'yreneef he ge .
toonen , met derzelvcr uitwer- bergte, 395 . Munten uit in
king, ld. St nd en ver nde- L.,ch msoefeningen,396 . Groo'
ring des 'thermometers, en to M nnen d r omftreeks en
hoe de Rcgen Noordw rds in d t L ndfch pgebooren, id .
geftuit woidt, id. Byzondere Grootte en Jigging deezer L nd.
fchikking v n ciit Schicreil nd . ftreeken, 397 . Men kent 'er
71 flegts twee j rgetyden .
id.
Acidurn Esfenti le T rt ri, (A n-Bon
geeft een N mlyst der
mcikin e;en o'rer bet)
183 v ste St rren .
149
Ar/enici, hoe ontdekt . 335 Bor x, Berigt v n ditVoortbrengAdemh oling, (Welke ver ndering zel, en w r get v lt.
279
de Lugt by de) onderg t BRADLLY. St rrelyst nit diens
458, en hoe de Dierlyke w rm . W rneemingen opgem kt ,
to wordt v, ,, ortgebr gt .
462 150. Berigt toe men met de
ALC. TUS, Lierdichter, Vryheids- W rr-ecmzngen en P pieren
139 v n lien Beer geleefd hebbe .
Minn r en Held .
All gn , Kopermyn ld r . I97
151
C.
ill:e ;erie v n den Beer FRANKLIN .
489CAILLE, (DE LA) geeft de eer.
ALONSO, of de Edele Kluizen r , fte St rr :.lyst , n r de orde
diers
ndoenlyke Gefchiede- d t de St rren door de Midnis .
150
263, 351, 398 d glyn g n .
Alpe, betekent oorfpronglyk Berg-C z d2 . (Verlegen toeft rd der
weide.
72 Engelche Protef nten in) 326
Aflro :ogie en Aflrorzomie, hoe zeer C nth rides , (Byzond, rheden dell
v n elk nderonderfcheiden .192 in Siciile betreffend ; , 233 .
W llX x 3
rrdkioots Omtrek, A nmerkin4 BAYER , (J .)
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W nneer zy d r komen ; welk welke ziekten 'or meegt beer •
ecn fl nk zy medebrengen ; fchen, id . Welke Pl nten 'er
hoe de Boeren ze verz me- groeijen , 207 . Dieren , Void.
len .
id. gels en Infeften ld r .
C sJei , verfl g v n de fchoone Cushiten, een h ndeldryvend Volk
Schilderflukken d r ngetrof- in Ar bi , 287 . Welk een
fen . 48o dienst zy trekken v n een zwerChristendom (Hot) Been bloote vend Volk Phut , of Sch pWysgeerige A uh ng.
47 herders geheeten.
288
COLOSSENSEN 11 : 13 opgchel1) .
derd .
386 D lec rliers, byzonderheden bun
Comeeten (Drie) in den j re Ch r ciler betreffende . 575
1790 gezien . r 56 D inpkring, bef - t uit twee gol tegenfrydige Lu„tCoPERNzcus , hoe zyn Pl neet- heel en
fteifel op~z ng krcesg . igo vormige , vloeiflofFen, 459 • Iloc
Cretins, of Idicten, in bet L nd fch p dit ter ontvouwing v n do
J7 ll is in Zwitzerlrn'l, fchynen Ademh ling dient . 4R0
con middelfl chiig foort v n tus-Dervifen, w lk foort v n Tur',Jche
fchen der, mensch en den OIL- Monniken , 443 . Wie voor
r ng-Ot .t n? nit to m ken, 340. Stichter hunner Orde gehouden
W r zy gevonden worden , wordt, 444 . W rin v n cone
ndere foort v n Turkfche Monen hun verft ndloos voorkomen , eld . Lich ms-gefl lte, niken, S ntors geheeten, onRortleevei,heid en Driften, 3 ,11 . derfcheiden, 445
Men weft onderfcheide gr -Dichtkunst heeft het Nut ten
den by hun n, ld . Uit welk oogmerk en gebruikt bet Vereen oogpunt zy door hunne m k ls 't middel om 't z :lve
L ndgenooten befchouwd wor- to bereiken, 133 . W rin de
den , 342 . Hun herkomst, ld . Dichter en Wysgeer verfchilt .
Voorzorzen gedi gen om derid. Der Dichteren onderwys
zelver pet l to v.rminderen , is vohoniener en Leser, d n d t
-43 . Opgeg evene oorz ken der Wysweeren, 135 . Roe do
v n dit vcifchynzel, 344, Men- w re Wysbegeerte den Dich-hen - four ten eerjigztns n r de ter vormt, 136 . Onderlchetd
f
.
•
Cretins gelykende . 346 tusfchen den Gefchiedfchryver
Cr fin , door welke Volken oud- en den Dichter . 137 . Welk
tyds bewoond , 2o2 . Welke eon verheeven foort bet Lierlotwisfelingen dezelve onder • digt is, 138 . W t de Oud n
g n hc;b'cn , met h t Ru fsch door Liederen, voorn mlyk
Ryk cci eenigd , 203 . Liggirg, in den Kryg, uitvoerden . 140.
Strekking or, L rdsgeiIeite- Hoe zeer de Dichtkunst fttekt
nisfe in hot vl kke gedeelte , em den fgefloofden geest to
id. In bet Berg gtige , 204 . verleevendigen, 14f . Men k n.
V n hot Schiereil nd Kertsch, 'er de fchoonfte cier den v n
en bet Eil nd T m n , 205 . de Letterkunde nit ontleenen,
Vrugtb rheid, I rf ifoenen , 142 . CIESAR, crcERo en PLATO
Lugtsgefteltenisfe , 206. Ge- hebben 'er zich v n bediend,
zoudheid der Lugtftreeke ,
id. Welke voordeelen de
Dicht.
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143. fiee},t te Pliilcuulphia een zu~
na !tennis, ali. ltigt eenLecs·
dienst dienstba~r is. en dit gezelfchap op. ald. Steekt na
bekragtfgd door de HebreefAW. if.ngelalllJ over; is Orul,sew
fehe Dicbtkunst.
ald. knegt by WATTS, en wordt
:ViP'en (Proeve op bet onder· JJaderhand Drukker te f hilq.
fcheid der Hette in de) geduu. delphia. 384. Lege zicb op de
rende deb !yd. dien 2Y in EleCl:r/citeit toe. en vindt de
<len Winterflaap of Bezefloo: Afieiders uit. oJd. Wordt Lid
zen Staat'doorble»gen.
377 van de l\onioglyke Societeit tG
1)ODDRJt>Gll. (Character van) 96~, tLonde71; wordt tOt DoCtvr ill
Dood. (Ovcrdel1~ingen over den) de Hegtell te O:rfor~ be VOl:'
178 derd. 3S5. Algemeen Post1iresaQrl. verflag val) de Kunst- en meester in Amer/c4, • ,en in
ScbilderfiUkkeo'daar tel Stede. Staatszaaken iogewil,keld. ald.
481 Tot Afgevaa~~Ugden na he.t
E.
Congres in America benoemrl.
Eenden. Oo,zaak d-at eeni"e 386. Vertrckt na Frankryk van
~raao, en andere geen Gra:m. wegen het Coogres. en wordt
willen'JeereD.
188 tot Plenipotentiaris aan dat Bof
~lefJriciteit, Eeavoudig midd~l om bcnoemd. ald. Waar by d.e
, de flesfen van cen Battery, by Onafhangelykheid vaJ) America
derzelver boogfie Laading, voor bt,werl\t. ald. Keert weder 113
bet bree'ken te hcvryden.· 2.3 America, 387. Ziekte an dood,
- - CWaarnectuingen der aU. Laat ceo ZOOll en cene
Geneesktindige)in verfchilli:m. Dagter na. 388. Befchikkiog
de omfrand,igheden.
226 op zyne Nalaatcnfchap, al4.
E,\>H£SEl'( II; i en S LOegelichc.
Xyn CbaraCter, ala! Zyne GOdES86 dienst - belydenis. 389. Grat·
~:.
felJrift 't geen hy op zich zel..
JHe~ lot van) door yen maakt, ald. Hoe IW den
, vleierY,tills1eld.
625' Dood befcnouwde, «ld. Berigt
FUMSTEI!D, \ (JdJIN) Berigt we· vall zyne Schriften. 390. Hoe
gens diens lyst van vaste Star. haag Buitenlandcrs deezen Man
reno
•
149 keurden .392:. Byfchriften op.
_ - _ z,yne Mkomst, ,hoe by 'lyne Afbeclrling. ald. Zyn~
aall het beoefcllender Starre- Begl'aafel'lis. ald. Eerbetoooin"(
kUf.lde ger~akte. 5'46. Zyne geri in E~geland en Prankf)k ."y..
gemaakte' vorderingen in die ner nagedagtenisfe aangedaan.
Weetenfchap,547' Bepaaltzicb {)ittrekfel der Lykredf,lO van.
lot den Kerkdienst, en worut den Abbe J1AUCHET.
393
St2rcekulidige des. "Konlngs ,Fll.Ari:({LIN. (Eene Allegorie, van)
549. Zet zyne Srarrel,u1Jdige
489
Walrneamingen voprt. en gee!t
.
G.
verfcheide Werken uic. ald.Galnooten.Zout. (Over bet Wee·
Zyne vermaardheid;
550
zenlyk) van CAREL WILI.EM,
j'IlAlXltLIN, en.) zyne AflwlJisr,
SCHEELE,333. Hoe bereid,aJd.
cell Drukl\crsgezel, 31U. Om- KenfIlcrllcu vall " z.elve. 3~4.
Xx 4.
G~.
Dicbtktlnst aanbrengt,

Hoe 21 inzonderbeid den God~

FJ\Tnu..
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Cedenky$uk terVeieeuwiging . Een be ;veeging op zit_h zelve heeft
Dichtllukle .
6 32 rondsom die H neet.
156
Geestelyke , (Een) in Fr nkryk , Ilette
(OndeifchLide Gr den
red zich door de oudheid v n v n) in de Dieret, , geduurenzyn opftel .
4c8 de bull Winteifl rip .
377
Geld , hoe vecl
nziens en eei s --- der Vogelen \ eel grooter d n
bet geeft, 166, W t 'er met die der Viervoetige Dieren . 378
l ter verkryging v n 't zelveHEVELIUS, (J) Berigt v n diens
ged n words , 167 . Misbrui• N mlyst der v ste St rren. 149
ken v n 't zeive door den Gie-Hier itcHUS , Verfl g v n de
rig rt, enz. id . Troost der N mlyst der St rren door he l
minledeelden, 168 . A nm - gegeeven , 146 . Weik eene
ning n de Ryken .
169 ver nd .:ring PTOLEMRUS 'er in
Geiuk , ernftige R dgeeving ow
m kte.
147
to bedenken w t w r lielukH nd, (l3erigtv n een ieevenden)
uitm kt .
55 geheel onvoorzien v n VoorGe igtkun e , (Zonderling ver- pooten gebooren, 1o8, Zyne
fchyrfel in de) 1o8 . Ophel- Leeverswyze .
109
dering d r v n .
28oHooginoed (De) v n eene D me
Gi'.-iglieirl . (De) Eene Idylle . 311 n r verdienften beh ndeid. 219
Gi , geon op M rtinique, befchry.
J, er I.
ving v n deezen Vogel, 104H ,.) .• mt n t rnme verkrygt , 105 . 7 r,(Ged ;ten by het eindigend)
Ven .iei :ng, le de w de n • ,/ 1790 . Eer. Fr grnent .
46
rigten, 106 . Geft lte en ge rt-J loufy , (De uitwerklels v n)
116
held, id. Hoe vy n :dg ryp de voorbeeldlyk gefchetst .
Vogelpleinen.
107 Idioten, zie Cretins.
JERUSALEM , (J . F.) (Levensbe.
H.
fchryving v n) 363 . Zyn f.
rMSTI RItUrs , ( F.) Oordeelkundi e H nmerkirgen, over komst, id. Loop zyner Scuhet fchoone in de Beeldhouw . dien, 364 . Reist n 1;ngel .nd,
en Sc'-,ilJeikundc , op- cene koint weder in Duitschl nd, id .
Reize door bet midden v n Hoe ten Hove des Hertogs v n
Duitscl'l l ' 1 .
479 B UNSWYE bevordcrd . 365 . 'I of
Betdersvoik in Abyrf nie , verfl g Cur tor v n het K rolinen Kloosv n 't zelve , 288 . Hoe bet ter ngefteld , id. Zyn Hu.
zich v n den b meel bediere, welyk en hinderen, id . Ver .
259 . Op welk eene wyze tot krygt de Abtdy v n 't Klooster
verhui ;en voor een tyd door Ri .id g l wzen, w rdt in die to
een In1e t genoodz kt , 290 . Bergen, en vervolgens to GotHoe bet zyne verhuizingen tirgcn beroepen , 366 . Zyn
inricht.
id. dood, ld . Zyn Ch r dter, 367 .
ferfst. (Refthouwing v n der) Hoe gel ten op zyn Sterfbed49 .} de, Sib. Trcurreden over hem
U PocnrnL geeft cen Lyst \ n uitgefprooken door den Beer
dubbele Srnren, i52 . On:tdekt 1I¢RRMAN, 371 . Dienf'en door
d t de Ring v n S61,wNi,us eene hem n bet Voistlyk Iluis v u

Bruin' .
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BrunswyK b weezen, 376. Eer

ter n rvolging, 12r . Botoon
v n zyne Kunst-bekw mheid
in Engel nd tegen PETER LELY,
ld . Opg ng then by in Engelund ni kte, 122 . Veel gelds
door hem gewonnen . 123 . Hoe
veel by zich voor zyne ilukken
liet bet len, ll. Vermiudert
zyn Schilderroem door zyne
Kuost n zyn Inkomen dienstb r to m ken , 124 . A nmerkingen op zyne ttukken, en
K.
bcSordc ling v n derzelver
` tneel, hoe wonder dicniIli in w rde, r25 Ondr glyk trots
de Z ndwoestynen,289 . Hoe en los in 't iluk v n den Godsdit Dier bloot fl t voor do dienst .
126
ld .Kori cs, twee volken die deezen
fteeken v nhetlnfe& .Zirnb
K ng roo, G .;d nte v n dit Dier, n m dr gen , hot eene een
429 . Zonderling m kfel der v st verblyf hebbende, hot nT nden , id, Ot evenredig- der zwerverd, 291 Welk voorheden tusfchen verfcheide Li- derl de l tften v n de Rendiech msleden, 430 W t gebruik ren trekken, id . Welk L nd
bet m kt v ; ten St rt, id. zy bewoonen op de grenzen
Komt met Been bekende kldsfe v n K int,ch tk , 292 . Onder
v n Dieren overeen .
431 fcheiden
n gcd rtheid v n beiKerkv ders (W rdy dcr) over- den , id . Hoe geh rd en on .
woogen, zy zyn in geenen deele overwinnelyk in den Oorlog ,
geregtigd tot onze A i,bidding ; 293 . Hoe veel de zwervende
m r verdienen ook onze ver g- door de Rusfen befch fd zyn,
ting niet , 446 . Hoe men ze en op welk eene wyze , 293 .
tiehoort m d to pleegen . 447 De ndere lily en even ongeK.rtsch . (Berigt wEgens het temd, id . Zomer- en Winter.
Schjereil nd)
205 bezigheid, 294 . Voedzel, 295.
Kinderpokjes . (W rneeming we- Buitenfpoorig in den dr nk ,
guns core zeerbyzondere,doch
id . Gef' lie der M nnen en
teffens llergev rlyhfte, Iken- Vrouwen, 296 . A n well., cone
ting der)
i5 h rde proeve cen Jongeling ,
.•- - (W rneemingen en die begeert to trouwen , zich
Geneeswyze v n een byzonder moet onderwerpen, ld . Trouwfoort v n)
58 plegtighLid , 298. Lykft tie ,
(In w rme melk en w .
id . Godsdienstilelzel , 299.
ter n t gem lct Flenel met Geloof in een good en kw d
veel vrugts in gev rlyke) go Beginzel en hunTie denkbeelbruikt.
595 den d ;.swegen, 300. Ch m ns
KIVLLLER, (GonFrzrED) Monist v n weluen invloed ls Bediev n deezei,Schjlder, '2o . Wie n rs v n den Godsdienst, Gezyne Loci mcesters w ren , id . nees- en Heelkundigen ; hunre
Bondt zich n niem nd fl fsch bedriegeryen, 3oi . Run T l
Xx 5
en
teken voor hem opgerigt .
id .
JESAIA VII : 18, i9 opgehelderd,
290
Isn ns , hoe hunne Lcerredenen
zyn ingengt .
440
ketituig der Kinderpokjes,opwet
he m nier deChznerfen dezetve
verrigten, 15 . Eene gev riyke door de drooge Pokken in
id.
to zwel ;en .
JONAS , Dichtm tig T fereel 85
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en bet m kfel hunner ligt vloedig Sneeuww ter drinken,
vervoerb re wooningen . 302 719, Ge rtheid der Bewoo .
Kr mp , geftild door bet gebruik neren .
id.
v n bet M gifferium Bismuthi .Liederen , v n 1-oe veel invlocds
330 oudtyds om Helden ten ftryd
Kwikziiver, (Vroegere W ince- to wekken .
140
mingen wegens het bevriezen Liefde (Zonderling voorbee d
v n) door Kunst en N tuudyke v n uitneemende) jegens den
Koude , 5og. Gebreklyltheid N sten .
583
dier W rneemingen , 51o.Lierz ng, hoe ecn verheven deel
N der to work gelleld ,
id. der Dichtkunst, 138 . Met bet
Froeven met verfcheide foor- Heldendicht vergeleeken , en
ten v n Kwik genomen , 511 . v n well ; eeu vermos en .
id.
Toeftel tot die Proefneemin-Liquor Stipticus Lore, (Het) le,
gen, id. Verfl g der Proeven, een uiununtend bloedftelpend
512, Gevoigen d r uit
fge- Geneesmiddel tegen lle foorleid , 516 . 't Vriespunt v n ten v n Bloedftoi tingen en onKwikzilver ngeweezen. 517 geregelde Bloedvioetlingen beL.
hend gem kt en n ngepree .
den , 415 . Hoed nighe .len v n
AMPE (De Eerw.) bevordert en
.4~
beftuurt to Petersburg cene dit vogt , 416 . Dienflig in
weld dige ftichting, tot bezor- open Wonde), 417 . In Neus .
ging v n rme Zieken .
g3 bloeding , 413 . In BloedfpuL rnic , op bet Lil nd Cyprus , wing, 420. In Bloedw teren,
eene woelige Koopft d , 438 . 422 In bloedende T kken ,
Oudheid dier St d en grootte , 423 . In on-ere elde M nditon439 . Mosque der Turken, id . den , 424 . By Zw ngerheid,
Griekfche en L tynfche i eri:en, in gev ;kn we r men Miskr m
442 . Welke Volken zich in men vreest , 2,25 . In eene
die St d onthouden , 443 . l ngduurige en hevige BloedL ndsgeiteitenis om die St d . ftortinge tot kort voor de Vei445 losfnge, 426 . In eene lierLeer r, (Ged gten v n een) by gev rlykfte Stortirg , en d r
hot beklimmen v n den Piedik- op volgende M,skr m , ld.
noel , 223 . W t by by bet en
428
doer eener Predik tie zlchLonEwvic de XIV heeft een
273 Tweeling-Brooder geh d, 524 .
hebbe voor to lellen .
Z.ente. (Befpiegeling v n de) r6} (Zie ver,fer den M n met lie,
.Lib non, hoogte v n deezen Berg, T cren 11'l sker .)
116 . Strekking, id . Z men-Lugt, w r uit dezeive bel t,
fl,liirg , 117. Byzonderheden 459. (Zie verder D snpkring .)
d r omfireeks, id. BewoondLuil:eid, fger den, om d t de
door M ronten , id . Hunne Lui rt n,et leeft voor God n
bezigheden en ilkkerbouw,118 . 89. Niet voor zyne MedemenGioote Cederhoomen ld r, fchen, go . Met voor zich zei119 . Er worden geen Lieden ven, 9L . A n welke gev met H lsgezwellen (Geitereux) ren zich do Led :gg nger blootgevonden , fchoon zy over- Role.
94
Lu-

L

f L A

D W

Y Z E

R.

Lrn A$ IT : 2 . vergeleeken met
ls een Wolk, 337 . In de
een berigt v n JosePHus, 269 I-luishouding der Mieren heeft
,
IV: 17 .20- toegelicht. 314 men drie foorten , M nnetjes,
M.
Wyfjes en O+ivrugtb ren, 338.
yI t (Ged gten over de wyze Oorz k v n ditVerfchynfel, 14.
~'~ om hot ontwerp v n ecne M e ; em . Zte Zuiker-Miere i .
A~Iyen eene) u!t to voeren, 281 .MOLIER . , gefchil tusfchen hem
Yi n door 't meeten v n een en CHAPELLE , w rin zy een
n den lVleri li n to onkundigen P ter, tot fcheids .
Gr d
hewerkftelligen, U. Hoe door m n riepen .
217
hot bep len v n de LengteMont-Cerv lit, (Overtogt v n hot
eons Stingers.
282 Ysveld) 245 . De Muilezels
,11?n'iJteriwn Bismuth ; , deszelfs h len 'er bezw rlyk dem,
lsr:mpfIillend vcrmcgen . 330 247 . Fort, d r gevonden, t ,],
7.s (De) : e . Diet Teen Br s- Schoon gezigt ld r.
248
W
Per, eon Tweeling-brooder v n Mont-Rofe, ged nte en ligging
LonewYtt den XIV . , 524 . v n dien Berg, 71 . OnderVerh t v n diens geboorte , fcheide hoogte n denzelven
525 . Opvoedmg, 527 . Zoekt toegefchreeven, 72 . HOC veel
b nnis to krygen v n zyne Af- l ger d n Mont-Bl ne, en do
liomst, id. Verkry t dezelve, tweede Berg in hoogte v n de
528 . Gev ngen fezet , 529 . oude W creld , 73 . M kzel
Verkeerde gisfingen omtient v n dien Berg, 74 . Breedte
then Pcrfoon, 530. W t VOL- op welke dezelve ligt, 78TAIRE en
ndere Schryvers Wegen om derw rds to kov n n m deswegen zeggen , men, id . Reis rondsom dee531 . Zyn Dood~en Begr fe- zen Ber,;, 196 . Moeilykheden
his .
533 op denzelven, ll . Uitwendig
MASEELi'NE. (St rre!ysten v n) vertoon , welke die Berg
152
m kt, i98 . filet middelpunt
MAYER. (TOBIAS) (St rre!ysten v n zeven of
cht Bergen,
v n)
151 199. Over do be.klimb rheid
Methodisteit, oorfpron9 dier Be- v n denzelven, ld . Sneeuwn ming en v n dien A nh ng, en Ysveldeo , 200. Gefchil
255 . In twee Hoofdfoo,ten , wegens eene bewoonde V CSivinistifche en Ar rinu nfclhe, lei in d t gebergte, id. W t
onderfct:etden , ll. W rin men d rv n to houden hebby bun de Godsdienst beft t, be , or . Opg ve der merk259 . Reden v n opg ng dien wc rd tle Byzonderheden op
zy m ken, en w rom by do then Bong, 250 . Zeden Bier
Geestlykheid der lloolie Reek Ber, bewoonderen, 251, Stork.
meer d n ndere Disje,iters go- to der VroUwen, 252 . Strenge
id.
h t.
307 Leevenswyze .
Mieren, (ZonderPng verfchyrfel,Mon ferr t, b fchryving v n deeveroorz kt door cone foort zenBerg, 211 . Verb1yfpl rz .n
v n) by LiNN,EUr bekend on- der ltluizen ren op denzelder den n m v n Formic Ni . ven , id. l ooster op then
Zr , 336. Zy v .rtoonden zich Berg .
212
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Mosques, (fn de) heeft men die Ork ner., N tuurkundige oorz -

onderfcheiding v n pl tfen niet ken , ftrekkende om dit Verls in de Christen Kerken. 440 fchynzel op to helderen, 552 .
Muezzins, w t hun work by de Hoe veel de ver ndering v n
Godsdienstoefening der Tur- D mpkringslu't in W ter d rken is .
441 toe medewerke.
553
MURRAY, (Jon. AND .) diens Af-Overfpel (De Zonde v n) uit
komst, 276. Loop zyner Stu- een bep ld oogpunt be .
dfen , id. Bevorderingen in fchouwd , en her onregt en
nzienlyke Posten ; Lidm t- de fch de, die men zynen Efcb ppen hem opgedr gen , venn sten do rdoor k n
n•
277. Zyne Werken .
id . doen, r :getoond .
262
(Zondeilinge Str f by
N.
N gt (Befchouwing v n den) 497 de T rt ren op Let)
557
N tuurkunde. (Wegens bet zw k
in de Weetenfch p der)
11o Pelew Eil nden, door
C pt .
ATegers, (Order de) worden witct.u is bezogt, 562 . Zyne
tenn gevonden, 347 . Oorfprong ontmoetrng by ABBA THULLL,
v n de zw rte kleur.
id. 563. Vee, d r n L nd gezet ;
Neveifil rren .
(W rneemingen gefchenken. id. De Koning beover de eigenlyk zogen mde) ziet bet Schip, 564 . De En.
603 gelfche OfBcieren trekken met
Nirniesch Meir, berigt v n 't zel- hem n het Eil nd Coroor , 565 .
ve .
12 Befchryving v n 's Konings
Noorderlicht, hoe bet zich in do Spool- of Verg deringhuis op
Poolgewesten vertoont , 2 . d t Eil nd, 566 . Hot Eil nd
Twee foorten d rv n in Si- Arr k pp f ng, door de Engel.
berie .
3 fchen in bezit genomen, 567 .
Nyd , (Uitwerkzels v n) voor- Gefteldheid deezes Eil nds, id .
beeidlyk gefchetst .
126 Vischp rty des Konings voor
iVyl, (Oorfprongen v n den) de Engelfchen .
568
door r~uce ontdekt, 27 . Zeld-Petersburg , (oerigt v n een wel .
z tne ontmoetingen hem d r d dige St:chting to) tot be .
by wederv ren , 28 . A n- zorging v n rrne Zieken, 98 .
merkingen over de grootfpr k Hoe
ngelegd, en tot B nd
in die Ontdekking , 37 . W t gebr gt, 99. Loop der Geneedo Ouden bedoelden ls zy zingen in 't zelve, en gem k .
v n den Oorfprong des Nyls to kosten .
100
fpr ken , 39. OveritroomingPierre du Soleil, bedrog gepleegd
v n den A'yl door n tuurlyke met een Steen zo geheeten .
oori ken voortgebr gt, 66.Op .
464
g ve derzelven , id. Drie op-Poolgewesten , welke vertoonin
merkelyke vertooningen , wet . gen de Winter d r op levert,
he dezeive vergezellen .
70 1 . Geft lte en geii rtheid der
0. Menfchen ld r .
9
nieugd , hoe in 't h rt der Jeugd Predik nt ( Leer en Leeven moe .
O veel l opgewekt, 50 . Hoe n- ten in con) gep rd g n. 361
gekweekt, 5r . Hoe zeer Twy-Predik tie (W t een Leer r by
fel ry bier de h nd biedt. 52 cene) zich rnoet voor1t Uen . 273
P r
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Pi cE, (RICHARD)

9.

zyne AfkomstRegenboog (Zonderlinge) w rge.

en Opvoeding ; by zyn C lvinis- nomen .
108
t fchen V der in ongen de, 432 Roeper-Eend, N men v n deeVindt to Londen , in zyn Oom, zen Vogel, 187 . Pluirn die en
eon befchermer en voortzet • Leevenswyze, old. W nneerzy
ter zyner Studien , 433 . By in Fr nkryk komen , en v neen n uwgezetten Regtzinni. d r vertrekken, 188 . Onder.
gen Meester, met nderen op fcheid tusfchen bet M nnetje
vry onderzoek gefteld , 434- en Wyfle, id, Twee deezer
Wordt K pell n
by den willen geen Gr n eeten . 18
Beer STREATFIELD, dd . KrygtROMEII\EN VI : 11 . toegelicht.
ls Leer r opg ng, id . Koint
591
in ruitner omft ndigheden ; Rusfen , derzelver ge rtheid ,
trOuwt , 435 . Geleerde ver • 521 . Het heerfchend Ch r cter
id.
hooting , ll . Wordt door zy . der Vrouwen .
no Schriften beroemd ;
ls
S.
Leer r bevorderd ; Lid v n
l Seignetti .(A nmerkingen over
de Koninglyke Societeit , enIJ het)
183
Doc=tor in do Godgeleerd-Sentons, eene Monnikorde onheid, 436 . Ziekte en I)ood, der de Turken , w rin v n
437 . Zyne Lykit tie, id. Be- de Dervifcn onderfcheiden ,
rigc v n liens Godgeleerde 444, Wie hun Stichtf r io ;
Zedekundige , Wysgeerige en vreemde Godsdienstverrigting,
St tkundige Schriften , 465 .
445
We ens eon der l titun be-S turnus (Ring v n) heeft eene
d nkt, en met der St ds vry- beweeging rondsom die Pl dom in Lmden befchonken, neet .
156
470 . W t by wegens de St ts-Schidderyen, (Bedenking over bet
omwenteling in Fr nkryk go- n deel v n t vernisfen der
voelde, 471 . Zyn yver voor oude)
487
de Vryheid des Menschdoins,Seeks (Befchryving v n eeu
472 . Etre, zynerN ged gtenis A nh ng) geheeten, to P tn ,
in Fr nkryk beweezen , id. en bet houden v n hunrie
Zyne uitfteel:ende Liefd dig- Verg dering , 79. Hun Oorheid, id. Zyn Ch r fter ls fprong en Leerftc•l lingen, 8r .
Leer r , 473 . Zedelyk Ch . Hoe zy hunne i nkuniLlingen
r fter.
474
nneemen .
id.
PTOLEMcUS , welke ver nderin-Siberie , twee foorten v n Noorgen by in de St rrelysren v n derlicht ld r.
3
IiirpARci us m kte, 147.Schik---- Ligging v n dit L nd,
king en onbeft nb rhcid v n 5t8 . Groote Rivieren in 't
zyn Pl neetftelzel .
19o zelve, Sig
. In vier deelen
R.
onderfcheidcn ,
id. Sch rs
id (Hoe gereed do Menfchen bewoond door Rusfen en T rgoeden) verwerpen, 409 t ren, 520. De Lmfen, en inSch delyke gevolgen d iv n zonderheid de Rusfijche Vroudoor voorbeelden
ngewee . wen, ld r, betchreeven, id.
Zen,
453 en 633 Onderfcheide gefteidheid der
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T rt ren in Siberie, die by de Kust v n Afric gekogt,
de Rusfen woonen , 523 . Ge- en welk een
ndwel do Enrtheid der zwervende T r. gelfchen d rin h dden,
id.
t ren , 555 . (Zie verder T r-Slobbe of Zeeph ff nt . N men
t ren.) Rusfifche B llingen en Pluim die, 379. Zeldz m
voorheen tot de J gt verwee- m kzel v n den Bek, id.
zen, 558 . Moeiiykheid dier Leevenswyze, 380. Een Trek .
3 gt, 559. Strengheid derKou- vogel ; Voortteeling en Op .
de, id. De Winter, d r de voeding der Jongen ,
ld.
beste tyd om to reizen ; bin- Vreemd geluid, 't welk dodernisfen in den Zomer ; id . zelve met de vleugelen m kt,
Pl g der 1nfeEten in d t J r . 38T . Verfcheidcnheden ; cu
getyde .
c5o vreemde Vogels die tot deeSicide, hoe de Sp nfche Vliegen ze foort gebi igt worden . id.
d r komen, en verz meldSinienten, Ben wingen v n deeworden.
233 zen Vogel , ror . Pluim die,
Sl ven, op onze Colonie deBer . id . Leevenswyze , 102 . Ult
.
bite mish ndeld , 313 . Toeft nd, gebreidheid, w rin zy gevonder Afric nfche Negerfl ven in den worden , 103 . Of de Ginde Engelfche Volkpl ntingen in peon v n de Antilles tot do
de West-Indien, 317 . Get l der Sinienten behoort , 103 . Do
Sl ven in de [Vest -Indien be- Gekuifde Siwent, 107. Eenige
groot, id . Welke, m r veelndere verfcheidenheden . id.
l vrugtlooze, poogingen, teSnorker (Een Leugen gtige) in
hunner bekeeringe, zyn in 't Gezelfch ppen gefchetst . 170
work gefteld, 318 . Men moetSoLoN, hoe veel by is Dichter
de hoop niet opgeeven , to uitvoerde door die kunst. 140
min d r gunilige omft ndig• Spitsbergen, Befchryving v n de
heden zich
nbieden . 319. Ys- vertooningen ld r , 4 .
't M ken v n eon Wetbo .k, L nge Wintern gt, 7 . O ten hunnen voordeele, nge- vrugtb rheid v n den- grond,
preezen, 320 . Hoed rig een
id. W t 'er nogth ns groeit,
'er by de Er fchen . Cole Noir 8 . Verblvf ld r v n Eoll n .
geheeten, en in do Sp nfche ders en Ru fen, ld . Voikpl nVolkpl ntingen, pi ts heeft, ting door do Rusfen ld r
id, Hoe men zich v n eigen
ngelegd .
9
gekweekte Sl ven bedient , Sprookje . (Een) DichtUukje . 219
321 . Hoe de Negers in deSt rrebeelden, w rtoe door do
B rb dos good beh ndeld zyn, Ouden uitgevonden , 145 . V n
322 . D n nog beter beh n- hoe veel nut voor de l tere
deld kunnen worden , 323 . St rrekundlgen , 146. Opg ve
Niddelen J r toe ngepree- v n St rrelysten n r do St r .
zen, 324 . Voorbeeld der Sp n- rebeelden ger ngfchikt , 145
j rden in de H v nn h, ld . enz. (Zie St rrelysten .)
Bekeeringen der Negerfl ven, St rrekunde (Wegens bet zw k in
328 . Deeze to bewerken,
ri- de Weetenfch p der), 114 .
gemoedigd , 329 . A nt l v n W rneemingen in dezelve go ,
Sl ven in den J re 1768 op d n, in den J re 1790, 156.
W1s-
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zyn dood, id. A n welke
189 en 284 kw l by ftierf, 64. Lyst der
St rreiysten , tweeerlei ged nte, Schriften , door hew uitgegee145 ; die v n HIPPARCHUS,146 ; ven.
65
T.
die v n ULUGH BELCH , 147 ;
m n, berigt wegens bet Eldie v n WILLIAM eon IV, Pr ins
i nd T rn n.
20$
v n 1lesfen , id, ; v n TYCHO
BBAH6, 148 ; v n BAYER, Aid. TAIVI6 , (PIETER) berig wegens
V n IIEVELIUS, 1,}9 ; v n FLAM- den nv ng en voortg ng V n
STEED, en v n BODE. Deeze
deezen Gr veerder, 483 . V n
lle zyn n r de St rrebeelden zyne Meesterftukken .
485
gctti,-,vfchikt, 150 . St rrelystenT rt ren (Ge rtheid der) in Sizoiidet dtt behuip ; tn r in do boric, die zich in do Rusffcbe
ordo zo ls zy door de LOW- Steden onthouden , 523 . Der
d,iglyn g n , ld . ; die v n DE zwervende Horden, 555 . Hun
id. ; voit;ens do Godsdiensr, id. Hunne Gebe .
L2 CAILLT_: ,
lr .i mt: ;;mingen v n BRADLEY, den-pl tzen, 556. Strengheid
ll. ; V t ; oBIAS MAYER, 151 ; v n Zeden, id . Zonderlinge
v n nOASICLLYNE , 152 . WOL- ftr f der Overfpeelderen, 557 .
LAST(,N g,,-ft c ne nieuwe ; G stvrybeid .
id
biecdv e .gg berigt deswegen .T rt ryen . (Oust.) (Zie Crirn,)
151 enz Thermometer, (Kwik-) hoe l ng
&een, ( efchlyving v n eon vry dezelve ls een Afmeetet der
grcotcnl) dcOr den Stoolg ng ko de k n dienen . 510 en 516
geloosd .
544 Toilet, (Hot) ten dienfte der
STESICIroRU3 , hoe bercentd eon
Jufferfch p .
631
Lerd :chter .
13gTouloufe . (W rneeming op do
Stn.7ioliI ,
byzonderheden die verz meling v n onverteerde
Iloofdifl d rtes Zweedjehen Ryks Lyken , gepl tst in de verhcueilende .
576 welfzeTs , toebehoorende
n
STOLL, (MAXIMILIAAN) zyneAf- do Minnebroe.iers en Y cobynex
l :omst, 6o. Wordt eon 7ejuit, in)
84
61 . verl t die Orde,
en Treurfpel, hoe 't zelve de Wyslegt zich op do Geneeskunde begeerte ten Tooneele voert.
toe, 62 . Wordt to (4eenen tot
136
Leer r d rin bevorderd, id . Turken , hoe zy den Vryd g doorOefent dezelve in Hong ryen, brengen , 82 . Befchryving v n
ld . Tot Hoogleer r , in flede hunne Mosques , ld. Hoe verv n DE HAEN, to Weenen beroe- deeld en vercierd , 83 . Op
pen, id, A nzienlyke M nnen wclk cene wyze zy hunne
die n zyne Gercezing hunne Feestd gen doorbrengen . 84.
behoudenis hcbben d nk to
Scheld- en Vioekn men
weeten, ld. Zyn Schets v n door bun n ndere Volken
cen w r Geneesheer , 63 . gegeeven .
203
Eon grout Voorft nder en go
hoed niee Leerredenen
lokkig Bcoefen r der Inen- hunne Im ns houden .
440
tinge , ld . V hch gerugt v n Twyfel rs (Befchryviug v n een
zelve,
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nde. veelt, bog . 13yvoegzels tot die
577 Wet, id, De Brwninen doen
TYcHo BRAHe , wegens dtens ve .1 om dit in zw ng to houLyst v n V ste St rren, 1 ,18 . den .
610
Verwerpiykhi~id v n zyn Pl -Vy nden (De) des Lichts. Dicht.
neetflelzel .
no ttukje .
584
TYRTHLUS , de kr gt v n zyne
W.
Dichtkunst .
141 WASHINGTON, (GEORGE) VerU.
fl g v n zyn L ndverblyf en
LUGH BEIGH, Of oLEG BEG, we- Huislyk Leeven, 614 . Ch r cter,
;ens diens St rrelyst . 147 6i6 . tl nfpr k uit n m der
Ur nus , (Len Inwoonder v n de Inwoonderen v n Alex ndrie n
Ylvreet) in een Droom opmer- hens ged n, toes by hun verkende en , fpreekende inge- liet om h t Prefidentfch p in
voerd .
4o hot Congres to
nv rden,
V.
6 18 . Zyo Antwoori , 6 19 .
n1J der, (Do Troostlooze) eene Zyne A nfpr k by bet
hoogstw rfchynlyke Geb ur- v rden v n die pest .
620
teris
359Wedr, (Voorzieningsregelen weY. rkeering met flegten, v n hoe gens hot) 157 . Welke nuttignbrengen . 162
fch deiyken mvloed, tot Ze- heden deeze
denbederf, 5o . Hoe men zichWeesk mers, het uiifiuiten derzelbest d rvoor k n w gten . 53 ven, in de Tcst ;uenten , ge
Yischgr .t (Een doorgezwolgen) wr kt .
475
door middel v n een flukjeWerkz wI:eid
ngepreezen, 89 .
Spek uitgeh ld .
J63 Hoe in to rigten
97
I'leiery (Proeve over de) tell WESLEY, (,oHN) zyne Afkomst
dienfle der jufferfch p .
625 en Gefl cht, 254 . Een kind
Yliegen . (Sp nfche) (Zie C nth - zynde, zonderhng mt een br nd
rides .)
gered ; zinfpeeling hierop by
Y'oge'e1i (Hette der) veel groo eene Afbeelding diens M ns,
ter d n die der viervoetige Die- 256 . Zyne Letteroefeningen,
ten .
378 vroegtydig een Dichter ,
id .
Voorzieningsregelen
over
hot Hy denkt tot iets groots go .
Weer, hoe op to m ken . fchikt to zyn, en geeft zich
157 der Mystykery over, 257 . V ngt
Vriendfcb p (Een gedenkw rditi een flrenge Leevenswyze
n,
voorbeeldv n) uitde Ifeiden(cbe 258 . is con der Oprigters v n
O dheid , vergeleeken met de den A nh ng , Methodisten go .
Vriendfch p v n JESUS CHB - heeten, id . Steekt n Anericti
541 over om to prediken, 25g .
TUS .
(Oorfprong der go- Twee Kerkvoo .den, LAVIvGYrouwen
woonte d t de) in Indie ziCh TON en WARBURTON , fchryven
met hunne overledene M n- tegen hem, 260 . Over de Anen l ten verbr nden, 6o5 . postolifche gen de ;g ven, welVroegst op',etekend voorbeeld ke by zich toefchreef, 261 .
d rv n, 007, W t de Wet V n de 0 gerustheden, welder Gentoos d romtrent be• kshydenDAvel veroo .z kte,
en
TJ

uit) befl
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en de Kwellingen, welke dee .Zelfmoorden

in 't Oosten uit
ze hem
ndeedt , 303 . Be- Godsdienflige beginzelen, 61 I .
oordeeling v n wARBURTO .N's Beoordeeling v n dit bedryf.
613
h ndelwyze ten zynen opzigte, 3o6. Bezoekt den Gi fZer4uwzielte (W rneemingen ,
v n zINsENDORF, id. Predikt weg' ns eene vreemde) en derweder in Engel nd en Xerl nd, zelver herilelllug .
5oo
207 . Schryft over veele On-Zimb (Eon .4r biscl Infe&) bederwerpen, id. Zyne verb - fchreeven . 288. Hoe zeer bet
id. Verhui.
zende rbeidz mheid , 308 . 't Vee pl gt ,
Zyn Dood en Uitv rt, id. zing v n Menfchen en Dieren
W t nut by met zyn preeken voor een tyd d rdoor verdeedt, id. Verfi g v n zyne oorz kt, 289. Hoe de ll 3o9,enz . meelen bet ontwyken , id .
Schriften .
WILLIAM Dz IV, Prins v n ResPl gt de Olyph nten en Rifen, geeft een St rrelyst. 147 nocherosfen, id . JESeIA fpreekt
Winter (De)
n de roolgewes- v n 't zelve .
290
ten befchouwd .
iZomer. (Befpiegeling v n den)
Welke uitwerkingen de
348
vorst in den Winter v n 1788Zonnefleen. (Zie Pierre du Sol ;i1.)
en 1789 h d in Fr nkryk,l8 .OpZoon . (De verlooren, doch weden Wynftok en den Wyn, dergevonden) Dichtm tig T .
i9 . Op de Vrugtboomen, 20 . fereel .
648
Op de vreemde Boomen, 21 .Zuiker-ibfieren, w nneer zy zich
Op de Gr nen , Veldgew s. cerst op Gren d vertoonden,
fen en Moeskruiden, id. Op 234, Welke vernielingen zy
de Visfchen en Huisdieren, 22
nrigtten , id. Uitgeloofde
WOLLASTON, nit welke bouwbelooningen voor die bet beste
ftoff by zyne St rrelysten ver- middel d r tegen WiSt, 235 .
v rdigd hebbe, 152. Derzei- Ged nte deezer Mieren , onver fchikking.
id. enz. gelooflyk in nt l, w rin v n
Wysbegeerte ,
w rom deeze in
ndere Micren ld r orderYr nkryk zich tegen de God . fcheiden , id. Vergeeven en
geleerdheid heeft
ngek nt. verbr nden d r tegen to werk
222 gefl:eh1, 236 . Eel] Ork n ont.
Wysgeeren, (De twistende) voor hief bet Eil nd v n dit vernieeen onbevoegden Regter . 217 lend InfeI, 238 . Hoe dir ge .
Y.
volg to wege gebr gt word,
sbergen en Trvelden by Spitsid. W rfchynlyk vleescbvree .
lergen befchreeven .
4 tend, 240. Middeien ter u,t.
ver , Regels om denzelven op rooijin .
243
den Predikftoel to beftuuren .Zuiker-Riet, boo doorg ns be.
177 h ndeld , 243 . Eene ndere
Tzel, zw r in de Noordpool- Pl ntwyze voorgefchreeven ,
Gewesten .
2 en bet voordeel d rv n
nZ.
geweezen .
244
Zee . Pl if nt . (Zie Slobbe.)
Zweeden , ( Algemeen Ch rs&er
der)
MENG . 1791. 1W . 15 .
Y y
l
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der) 559. Zeer op de Vry Zomer, 572 . Hoe zy zich te4
heid ge eld,en gehegt n den gen de Koude dekken en be .
Koning , 570 . A n deezen fehutten, 573 . Gewoon voeddour de Vrouwen der Hoog- fel , id . Goede fchikkingen
Ieer ren , op twee Univerfi- ten dienffe der Retzigeren ge.
teiten, een gefchenk, w r- m kt, id. Onderfcheide Ch .
voor een Freg t word uitge. r &tertrekken der Sc ndin viers,
rust, id. Nog vindt men 'er Smol nders . Westrogothen , Ds.
Volkft nden die A rdsv der- trogothen, Upl nders, UTestm nlyk leeven ; doch het Zeden- l nders, Nordl nders, Finl nders
bederf kruipt in, 571 . N tio- en L pl nders, 574, Meer
n le Kleeding, 5 72 . De Vreug. byzonder v n de D lec rliers,
ded gen op den Eerften D g 575 . Geffeldheid der Hoofdit d
57i5
v n Kloeini nd en Midden- Stokhelm,
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tjo v n den Toeftel, e nz. t o pl

tzen, tegen over,
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